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CHARAKTERISTIKA ŠKOLY A ZAJIŠTĚNÍ VÝUKY 
Velikost školy 
Škola byla založena roku 1852, je tedy nejstarší střední školou s českým vyučovacím jazykem 
na jihozápadní Moravě. 
Na základě rozhodnutí Rady Kraje Vysočina došlo k 1. červenci roku 2004 ke sloučení dvou 
právních subjektů a to: Gymnázia Otokara Březiny a Střední odborné školy. 
V současné době má škola 16 tříd, 12 tříd gymnaziálních a 4 třídy odborného zaměření. 
Na škole bývá v ročníku zpravidla jedna třída osmiletého všeobecného gymnaziálního studia 
a po jedné třídě čtyřletého všeobecného gymnázia a přibližně stejný počet studentů oboru 
Ekonomika a podnikání. 
Celá škola je umístěna v budově na Hradecké ulici č. 235. 

Zaměření školy 
Škola nabízí studium ve třech vzdělávacích programech. 

- Osmileté všeobecné gymnaziální studium 
- Čtyřleté všeobecné gymnaziální studium 

- Odborné studium oboru Ekonomika a podnikání 

Během celého studia je kladen důraz na vlastní zodpovědnost studentů za své vzdělání a 
budoucí úspěšnost u maturitní zkoušky a při studiu na vysoké škole. 

 
Obrázek 1 - Pohled na školní budovu 
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Vybavení školy 
Budova na Hradecké ulici byla uvedena do provozu v roce 1956. Je pravidelně udržována a v 
roce 2002 byla dokončena přístavba školy zahrnující stravovací areál.  
V souvislosti s přístavbou školy byly nově vybaveny učebny výpočetní techniky, laboratoře 
jazyků, fyziky a chemie. Ve staré budově je laboratoř biologie, ateliér pro výuku výtvarné 
výchovy a učebna počítačů pro výuku základů administrativy. 

Výuka odborné praxe probíhá ve spolupráci s úřady a firmami v regionu. 
Stravovací trakt zajišťuje stravování pro žáky a zaměstnance školy. Na základě dohody 
zajišťujeme stravování žáků a zaměstnanců Základní školy Hradecká 234. 
Škola vlastní sportovní areál na Hradecké ulici. Nedostatkem je kapacita tělocvičen. V období 
špatných klimatických podmínek zajišťuje škola výuku tělesné výchovy v pronajaté sportovní 
hale při ZŠ Hradecká. V budově se nachází také posilovna. 
Odborné učebny jsou vybaveny didaktickou technikou. Jsou k dispozici dataprojektory a 
počítače s připojením na vysokorychlostní internet. V deseti učebnách jsou instalovány 
interaktivní tabule. 

Charakter istika pedagogického sboru 
Na škole působí kolem 40 vyučujících, někteří z nich na částečný úvazek, několik z nich jsou 
externisté. Všichni učitelé jsou aprobovaní. Někteří učitelé si dalším studiem zvyšují 
aprobaci. Vedení školy bude působit na mladé učitele, aby si rozšířili svou aprobaci o další 
předmět formou kombinovaného studia. 
Většina učitelů se podílí na organizaci a opravování úloh olympiád z jednotlivých předmětů 
v rámci školy, část z nich pokračuje v této práci i na úrovni oblasti a kraje. 
 

 
Obrázek 2 - Učebna informatiky 
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Dlouhodobé projekty,  mezinárodní spolupráce 
Škola dlouhodobě spolupracuje s partnerskými školami v zahraničí, pravidelně organizuje 
výměnné zájezdy do Belpu ve Švýcarsku a do Hornu a Retzu v Rakousku, krátkodobé 
výjezdy do Waidhofenu an der Thaya v Rakousku. V poslední době jsme se zúčastnili 
mezinárodního setkání spojeného s lyžařským kurzem na Slovensku. Škola pravidelně pořádá 
jazykové výjezdy do Anglie, Rakouska a SRN. 
Škola vede studenty k účasti v olympiádách a soutěžích jak z všeobecných tak i z odborných 
předmětů - olympiáda z českého jazyka, konverzační soutěže v anglickém, německém a 
francouzském jazyce, soutěž mladých historiků, matematická, fyzikální, chemická a 
biologická olympiáda, soutěže v grafických disciplínách, v účetnictví, sportovní soutěže 
(atletika i kolektivní hry). Nejúspěšnější studenti jsou navrhováni na ocenění (Talent 
Vysočiny, Cena hejtmana Kraje Vysočina, Čestné uznání města Telč). 
Škola využívá finanční prostředky z evropských fondů. Zapojila se do projektů Partnerství 
škol v programu COMENIUS, do mezinárodního projektu v rámci klubu UNESCO, do OP 
Vzdělávání pro konkurenceschopnost.Škola navázala spolupráci s Masarykovou univerzitou 
Brno v rámci projektu Partnerství ve vzdělávání. 

Spolupráce s rodiči  a j inými subjekty 
Při škole je (podle zákona) zřízena Školská rada. Školská rada má šest členů. 
Rodiče a zákonní zástupci studentů spolupracují s vedením školy prostřednictvím 
pravidelných schůzek SRPŠ (Sdružení rodičů a přátel školy), kde získávají informace a 
mohou ovlivnit dění ve škole. 
Škola má uzavřenou patronátní smlouvu s MU Brno. Pravidelně zajišťujeme pedagogické 
praxe absolventů školy, kteří studují některý pedagogický směr. Na škole také existuje 
studentský parlament, který se pravidelně schází s ředitelem školy.  
Veřejnost je každoročně informována o uplynulém školním roce prostřednictvím obsáhlé 
brožury, která obsahuje výroční zprávu a články mapující nejdůležitější události. 
 

 
Obrázek 3 - Učebna účetnictví 
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SPOLUPRÁCE SE SOCIÁLNÍMI PARTNERY 
Škola při realizaci ŠVP spolupracuje se sociálními partnery v Kraji Vysočina. Odbornou praxi 
studentů SOŠ zajišťuje např.:  

- Městský úřad Telč, 

- Katastrální úřad pro Vysočinu, pracoviště Telč, 
- Kraj Vysočina 

- výrobní a obchodní firmy, firmy poskytující služby. 

Na škole působí úspěšná studentská fiktivní firma, jejímž partnerem je masokombinát 
Kostelecké uzeniny, a. s., který sponzoruje domácí i zahraniční veletrhy fiktivní firmy.  
Výuka odborných předmětů je posilována přednáškami pracovníků z bankovnictví, 
finančního úřadu, úřadu práce atd. Výuka je doplňována odbornými exkurzemi do firem.  
 

 
Obrázek 4 - Kancelář fiktivní firmy 
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PROFIL ABSOLVENTA 
Název ŠVP Podnikatel – inovace – tvořivá 

destrukce (J. A. Schumpeter) 
Kód a název vzdělávacího programu 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání 
Dosažený stupeň vzdělání střední vzdělání s maturitní zkouškou 
Délka a forma vzdělání čtyřleté denní 
Způsob ukončení maturitní zkouška 
Certifikace vysvědčení o maturitní zkoušce 
Platnost od 1. 9. 2009 počínaje prvním ročníkem 
Název školy: Gymnázium Otokara Březiny  
 a Střední odborná škola Telč 
Adresa: Hradecká 235, 588 56 Telč 
Zřizovatel: Kraj Vysočina 
Adresa: Žižkova 57, 587 33 Jihlava 
 

Uplatnění absolventa v praxi 
Absolvent střední odborné školy oboru ekonomika a podnikání je středoškolsky vzdělaný 
odborník, znalý základní problematiky výroby, obchodu a služeb. Je připraven na výkon 
různorodých povolání, které souvisí s ekonomickou, obchodně podnikatelskou 
a administrativní činností ve výrobních a obchodních podnicích, podnicích poskytujících 
služby, neziskových organizacích a organizacích veřejné správy.  
Příkladem jsou povolání (typové pozice): ekonom, mzdový referent, účetní asistent, statistik, 
obchodní zástupce, referent ve státní správě, bankovní a pojišťovací pracovník, 
administrativní pracovník, asistent, organizační pracovník, personalista, pracovník 
marketingu, podnikatel v cestovním ruchu, obchodní referent a další. 
Absolvent, který úspěšně vykonal maturitní zkoušku se může ucházet o studium na vysoké 
škole nebo vyšší odborné škole. Absolvent má rovněž předpoklady pro rozvoj vlastních 
podnikatelských aktivit. 

Výsledky vzdě lávání 

Kompetence absolventa 
Vzdělávání v oboru směřuje v souladu s cíli středního odborného vzdělávání k tomu, aby si 
žáci vytvořili na úrovni odpovídající jejich schopnostem a studijním předpokladům 
následující kompetence, tzn. aby absolventi byli schopni: 

- orientovat se v právní úpravě pracovně právních vztahů a závazkových vztahů, 
- stanovovat si cíle a priority podle svých osobních schopností, zájmové a pracovní 

orientace a životních podmínek, 
- osvojit si základní vědomosti a dovednosti potřebné pro rozvíjení vlastních 

podnikatelských aktivit, 
- znát práva a povinnosti zaměstnavatelů a pracovníků, 
- vhodně komunikovat s potenciálními zaměstnavateli, získávat a vyhodnocovat 

informace o pracovních nabídkách, využívat poradenských a zprostředkovatelských 
služeb, 

- reálně posuzovat své fyzické a duševní možnosti, odhadovat výsledky svého jednání 
a chování v různých situacích, 
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- komunikovat ústní i písemnou formou ve dvou cizích jazycích, a to v osobním 
i pracovním životě, 

- vytvořit si reálnou představu o pracovních, platových a jiných podmínkách v oboru 
a možnostech profesní kariéry, znát požadavky zaměstnavatelů na pracovníky 
a srovnávat je se svými předpoklady, přizpůsobit se změněným pracovním 
podmínkám, 

- vyjadřovat se a vystupovat v souladu se zásadami kultury projevu a chování, 
- písemně zaznamenávat podstatné myšlenky a údaje z textů a projevů jiných lidí 

(přednášek, diskuzí, porad atd.), 
- orientovat se v možnostech uplatnění na trhu práce v daném oboru a povolání, 
- aktivně se zúčastnit diskuzí, formulovat a obhajovat své názory a postoje, respektovat 

názory druhých, 
- zpracovávat jednoduché texty na běžná i odborná témata a různé pracovní materiály, 

dodržovat jazykové a stylistické normy i odbornou terminologii, 
- formulovat své myšlenky srozumitelně a souvisle, v písemné podobě přehledně 

a jazykově správně, 
- vyjadřovat se přiměřeně účelu jednání a komunikační situaci v projevech mluvených 

i psaných a vhodně se prezentovat, 
- myslet kriticky, tj. dokázat zkoumat věrohodnost informací, nenechávat sebou 

manipulovat, tvořit si vlastní úsudek a diskutovat o něm s jinými lidmi, 
- efektivně se učit a pracovat, vyhodnocovat dosažené výsledky a pokrok,  
- přijímat hodnocení výsledků své práce a způsobu jednání i ze strany jiných lidí, 

adekvátně na ně reagovat, přijímat radu i kritiku, 
- dále se vzdělávat, pečovat o své fyzické a duševní zdraví, 
- pracovat v týmu a podílet se na realizaci společných pracovních a jiných činností, 
- podněcovat práci týmu vlastními návrhy na zlepšení práce a řešení úkolů, nezaujatě 

zvažovat návrhy druhých, 
- porozumět zadání úkolu nebo určit jádro problému, získat informace potřebné k řešení 

problému, navrhnout způsob řešení, popř. varianty řešení, a zdůvodnit jej, vyhodnotit 
a ověřit správnost zvoleného postupu a dosažené výsledky, 

- provést reálný odhad výsledku řešení praktického úkolu, 
- sestavit ucelené řešení praktického úkolu na základě dílčích výsledků, 
- volit prostředky a způsoby (pomůcky, studijní literaturu, metody a techniky) vhodné 

ke splnění jednotlivých aktivit, využívat zkušeností a vědomostí nabytých dříve, 
- využívat a vytvářet různé formy grafického znázornění (tabulky, diagramy, grafy, 

schémata apod.) reálných situací a používat je pro řešení, 
- pracovat s informacemi a to především s využitím informačních a komunikačních 

technologií, 
- učit se používat nový aplikační software, 
- chápat význam životního prostudí pro člověka a jednat v duchu udržitelného rozvoje, 
- jednat v souladu s morálními principy, přispívat k uplatňování demokratických 

hodnot, 
- uplatňovat oprávněné nároky týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci či při 

případném pracovním úrazu, 
- dodržovat příslušné právní předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

a požární ochrany, hygienické předpisy a zásady, 
- zvažovat při plánování a posuzování určité činnosti (v pracovním procesu i v běžném 

životě) možné náklady, výnosy a zisk, vliv na životní prostředí a sociální dopady, 
- dbát na zabezpečování parametrů (standardů) kvality procesů, výrobků nebo služeb, 
- dokázat efektivně hospodařit se svými finančními prostředky, 
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- ctít život jako nejvyšší hodnotu, uvědomovat si odpovědnost za vlastní život a řešit 
své osobní a sociální problémy,  

- aktivně se zajímat o polické a společenské dění u nás a ve světě i o veřejné záležitosti 
lokálního charakteru, 

- dbát na dodržování zákonů a pravidel chování, respektovat práva a osobnost jiných 
lidí, vystupovat proti nesnášenlivosti, xenofobii a diskriminaci, 

- spolupodílet se na vytváření bezpečného pracovního prostředí, dbát na používání 
pracovních nástrojů, pomůcek a technického vybavení v souladu s bezpečnostními 
a protipožárními předpisy, 

- chápat bezpečnost práce jako součást péče o zdraví své, svých spolupracovníků, 
klientů a zákazníků jako jednu z podmínek pro získání či udržení certifikátu podle 
příslušných norem,  

- uvědomit si význam, účel a užitečnost vykonávané práce, její finanční, popř. 
společenské ohodnocení, 

- dodržovat stanovené normy (standardy) a předpisy, 
- provádět účetní závěrku a uzávěrku, 
- účtovat pohledávky, závazky, náklady, výnosy, 
- vypočítávat odvod sociálního a zdravotního pojištění, stanovovat daňovou povinnost 

k DPH a k daním z příjmu, 
- provádět základní hodnocení efektivnosti činnosti podniku, 
- sestavovat kalkulace, 
- vhodným způsobem reprezentovat firmu a spoluvytvářet image firmy na veřejnosti,  
- provádět průzkum trhu, využívat marketingové nástroje k prezentaci podniku a jeho 

produktů, 
- provádět základní mzdové výpočty (výpočty hrubé a čisté mzdy, výpočty zákonného 

pojištění a zdanění příjmů ze závislé činnosti), 
- provádět základní výpočty spojené s nákupem a skladováním zásob, 
- pracovat s příslušnými právními předpisy, 
- provádět platební styk a zpracovávat doklady související s hotovostním a bezho-

tovostním platebním stykem, komunikovat se zahraničními partnery ústně a písemně 
nejméně v jednom cizím jazyce, 

- vyhotovovat typické písemnosti v normalizované úpravě, 
- zpracovávat podklady a písemnosti při sjednávání a ukončování pracovního poměru, 
- zabezpečovat hlavní činnost oběžným majetkem (zejména nákup materiálu a zboží), 

popř. dlouhodobým majetkem, 
- vyhledávat příslušné právní předpisy, 
- orientovat se v činnostech bank a pojišťoven, 
- uplatnit poznatky psychologie prodeje při jednání s klienty a obchodními partnery při 

nákupu i prodeji, 
- zpracovávat doklady související s evidencí zásob, dlouhodobého majetku, 

zaměstnanců, prodeje a hlavní činnosti, 
- provádět základní výpočty odpisů, výpočty využití kapacity dlouhodobého majetku 

a efektivnosti investic, 
- orientovat se v kupní smlouvě a ostatních dokladech souvisejících s prodejem, 
- využívat ke svému učení zkušeností jiných lidí, učit se i na základě zprostředkovaných 

zkušeností, 
- adaptovat se na měnící se životní a pracovní podmínky a podle svých schopností 

a možností je ovlivňovat, 
- přispívat k vytváření vstřícných mezilidských vztahů a k předcházení osobních 

konfliktů, nepodléhat předsudkům a stereotypům v přístupu k jiným lidem, 
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- uplatňovat při řešení problémů různé metody myšlení (logické, matematické, 
empirické, heuristické) a myšlenkové operace, 

- pracovat s osobním počítačem a s dalšími prostředky informačních a komunikačních 
technologií, 

- pracovat s běžným základním a aplikačním programovým vybavením, 
- komunikovat elektronickou poštou a využívat další prostředky on-line a off-line 

komunikace, 
- získávat informace z otevřených zdrojů, zejména pak z celosvětové sítě Internet, 
- správně používat pojmy kvantifikujícího charakteru, 
- zvolit pro řešení úkolu odpovídající matematické postupy a techniky a používat 

vhodné algoritmy, 
- správně používat a převádět jednotky, 
- nacházet funkční závislosti při řešení praktických úkolů, vymezit je, popsat a využít 

pro konkrétní řešení, 
- ctít tradice a hodnoty svého národa, chápat jeho minulost i současnost v evropském 

a světovém kontextu, 
- uvědomovat si – v rámci plurality a multikulturního soužití – vlastní kulturní, národní 

a osobní identitu, přistupovat s aktivní tolerancí k identitě jiných lidí, 
- jednat odpovědně, samostatně, aktivně a iniciativně nejen ve vlastním zájmu, ale i 

v zájmu veřejném, 
- nakládat s materiály, energiemi, odpady, vodou a jinými látkami ekonomicky a 

s ohledem na životní prostředí, 
- zohledňovat požadavky klienta (zákazníka, občana), 
- chápat kvalitu jako významný nástroj konkurenceschopnosti a dobrého jména 

podniku. 

Způsob ukončení vzdě lávání a stupeň dosaženého 
vzdě lání 
Studium oboru Ekonomika a podnikání je ukončeno maturitní zkouškou podle §78 a 79 
Zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 
vzdělávání (školský zákon) v platném znění a dalších prováděcích předpisů. Bližší 
podrobnosti jsou pravidelně aktualizovány na internetových stránkách školy. Absolventi 
obdrží vysvědčení o maturitní zkoušce. 
Stupeň dosaženého vzdělání je střední vzdělání s maturitní zkouškou. 
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CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO 
PROGRAMU 

Název ŠVP Podnikatel – inovace – tvořivá 
destrukce (J. A. Schumpeter) 

Kód a název vzdělávacího programu 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání 
Dosažený stupeň vzdělání střední vzdělání s maturitní zkouškou 
Délka a forma vzdělání čtyřleté denní 
Platnost od 1. 9. 2009 počínaje prvním ročníkem 
Název školy: Gymnázium Otokara Březiny  
 a Střední odborná škola Telč 
Adresa: Hradecká 235, 588 56 Telč 
Zřizovatel: Kraj Vysočina 
Adresa: Žižkova 57, 587 33 Jihlava 

Nezbytné podmínky pro př i jetí  ke studiu 
Přijímání ke studiu je v souladu s § 60 zákona č. 561/2004 Sb. v platném znění a s vyhláškou 
č. 671/2004 Sb. v platném znění. Podmínkou je absolvování základního vzdělání a splnění 
podmínek přijímacího řízení podle pravidel stanovených na příslušný školní rok. Potvrzení o 
zdravotní způsobilosti uchazeče není požadováno. 

Celkové pojetí  vzdě lávání v ŠVP 
Záměrem vzdělávání v oboru Ekonomika a podnikání je připravit žáka na úspěšný, 
smysluplný a odpovědný osobní, občanský i pracovní život v podmínkách měnícího se světa. 
Vzdělávání směřuje k tomu, aby žák v přiměřené míře naplnil čtyři základní cíle vzdělávání, 
tj. učit se poznávat, učit se pracovat a jednat, učit se být a učit se žít společně. Metody výuky, 
které naplňují základní cíle, jsou různorodé. Převažují metody aktivizující, kterými je žák 
nucen při získávání vědomostí a dovedností vyvinout vlastní úsilí. Metody pasivní, kdy žák 
pouze přejímá hotové poznatky, jsou chápány jako doplňkové. 
Velký důraz je v průběhu celého studia věnován jazykovému vzdělávání. Po celé čtyři roky 
žáci rozvíjejí své kompetence v oblasti mateřského jazyka a dvou jazyků cizích. Od 1. ročníku 
mají možnost zdokonalovat své jazykové kompetence ve volitelném předmětu konverzace 
v příslušném jazyce. To vytváří dostatečný prostor pro zvládnutí cizího jazyka, resp. cizích 
jazyků na úrovni odpovídající požadavkům maturitní zkoušky. 
Vzdělávání je v průběhu studia masivně podporováno prostředky informačních 
a komunikačních technologií. Kromě výuky předmětů informační technologie a písemná 
a elektronická komunikace, jejichž náplň s počítači bezprostředně souvisí, je řada dalších 
předmětů s prací na počítačích spojena, např. statistika, praxe a účetnictví. Dále je řada 
předmětu podporována různými multimediálními programy nebo prací na internetu. Zde jde 
především o výuku cizích jazyků, zeměpisu, ekonomiky a dalších. Cílem výuky v těchto 
předmětech je mimo jiné prohloubit dovednost pracovat s počítači, vyhledávat, třídit 
a zpracovávat informace z moderních zdrojů.  
Velký význam pro rozvoj žáků mají předměty, na kterých se prakticky procvičují teoretické 
poznatky získané v průběhu studia včetně praxe v reálném prostředí. Žáci v předmětu 
„Fiktivní firma“ simulují činnosti reálné firmy od začátku činnosti po její ukončení. Největší 
přínos pro žáky v této oblasti má předmět „Praxe“. Žáci od prvního do čtvrtého ročníku 
působí v různých firmách a organizacích veřejné správy přesně podle harmonogramu praxí. 
Na konci každého ročníku (kromě 4. ročníku) konají žáci účetní praxi v odborné učebně.  
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Praktická výuka je systematicky doplňována účastí žáků na nejrůznějších marketingových, 
společenských a prezentačních akcích na veřejnosti.  
Výuka je přiměřeně doplňována samostatnými pracemi žáků formou referátů, ve vyšších 
ročnících formou individuální nebo týmových projektů. V průběhu studia jsou sestavovány 
žákovské týmy pro zajištění konkrétních akcí, jako je např. veletrh fiktivních firem, 
prezentace školy na veřejnosti, den otevřených dveří, účast v týmových soutěžích, komplexní 
zajištění statistických průzkumů pro sociální partnery, charitativní akce apod.  
Výchova k občanským a klíčovým kompetencím je realizována ve výuce jednotlivých 
předmětů tak, aby byla v souladu s obsahem vzdělávání a na žáky působila přirozeně, 
odstupňovaně podle jejich věku a navazovala na předchozí stupeň rozvoje. 
Podobným způsobem jsou začleněna i průřezová témata, která se vážou k obsahu jednotlivých 
předmětů a přirozeným způsobem ho rozvíjejí.  
Metody a postupy výuky se vyvíjejí v závislosti na úrovni žáků, zkušenostech pedagogů, 
nových poznatcích pedagogické vědy a reakci sociální partnerů.  
Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami zajišťují ve spolupráci s peda-
gogicko-psychologickou poradnou a výchovným poradcem pedagogové v rámci svého 
odborného vzdělání. Jde převážně o žáky se specifickými vývojovými poruchami učení, pro 
které jsou upraveny vyučovací metody a metody prověřování. Žáci s tělesným postižením 
nebo znevýhodněním jsou vzděláváni stejně jako ostatní žáci, jen v oblasti tělesné výchovy se 
přihlíží ke stanovisku odborného lékaře. Je prosazována integrace těchto žáků do běžného 
školního kolektivu, což přispívá jak k jejich socializaci a připravenosti na běžný občanský 
život, tak k lepšímu přístupu majoritní společnosti k lidem se zdravotním postižením či 
sociálním znevýhodněním 
Velkou pozornost věnuje škola také vzdělávání mimořádně nadaných žáků. Mimořádně 
nadaní žáci se projevují jako výrazné osobnosti, což má svá negativa v sociálně 
komunikativní oblasti. Ve výuce těchto žáků se využívají náročnější metody a postupy, 
problémové a projektové vyučování, dále pak samostudium a práce s ICT.  
V každém případě je uplatňován individuální přístup k žákům, který respektuje jejich 
individuální vlohy a potřeby a snaží se o jejich rozvoj. 

Vzdělávání žáků se speciálními vzdě lávacími potřebami  
Škola je otevřená žákům se zdravotním postižením, zdravotním znevýhodněním, sociálním 
znevýhodněním i žákům s mimořádným nadáním. Rodičům žáků takto diagnostikovaných je 
doporučeno, aby jejich dítě absolvovalo vyšetření pedagogicko-psychologické poradny. Na 
základě diagnostiky poradny jsou konzultovány, plánovány a využívány vhodné metody 
a organizační postupy výuky. Všichni tito žáci se zdravotními obtížemi i žáci mimořádně 
nadaní jsou integrováni v rámci běžných tříd. 
Na základě odborného posudku poradenského pracoviště vedení školy ve spolupráci 
s výchovným poradcem, třídním učitelem a dalšími pedagogy příslušné třídy, ve spolupráci 
s rodiči nezletilého žáka vytvoří a realizují individuální vzdělávací plán (IVP). Struktura IVP 
vychází z platné právní úpravy, je v něm stanoveno učivo, metody a formy práce, které budou 
při výuce využívány a také způsob hodnocení. Dále individuální plán zahrnuje zvláštní 
organizaci výuky, termíny zkoušek a délku vzdělávání při zachování obsahu a rozsahu 
vzdělávání stanoveného školním vzdělávacím programem. Individuální vzdělávací plán je 
vždy předložen ke schválení zákonným zástupcům žáka a poradně. 
Individuální vzdělávací plán, podepsaný ředitelem školy, žákem a zákonným zástupcem 
nezletilého žáka, se stává součástí osobní dokumentace žáka. 
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Organizace výuky 
Výuka je organizována z velké části v rámci systému vyučovacích hodin. Vyučovací 
předměty obsahující větší míru konkrétních praktických poznatků, které je třeba soustavně 
procvičovat a upevňovat, jsou vyučovány v rozdělených třídách (ve skupinách). Výuka je 
umístěna zpravidla do odborných učeben, vybavených potřebnou technikou. Kromě toho jsou 
do vyučování začleněny další organizační formy. V rámci tělesné výchovy a výchovy 
ke zdraví jsou to především lyžařský výcvikový kurz pro žáky prvního ročníku. V každém 
školním roce sportovní dny, ve kterých soutěží družstva jednotlivých tříd a jednotlivci mezi 
sebou v různých sportovních disciplínách.  
Pro zvýšení motivace k učení se cizím jazykům jsou pravidelně organizovány konverzační 
soutěže v angličtině a němčině. Znalosti mateřského jazyka mohou žáci prokázat v soutěži -
olympiáda v českém jazyce. Měřit své znalosti mohou i v matematice. Žáci mají možnost 
složit státní zkoušku ze zpracovávání textu ve druhém ročníku a státní zkoušku 
z kancelářského psaní na klávesnici ve třetím ročníku.  
Další možností uplatnění svých znalostí a dovedností je žákovská fiktivní firma při Gymnáziu 
Otokara Březiny a Střední odborné škole Telč úspěšně reprezentující školu na domácích 
i zahraničních veletrzích. Se zeměpisnými zajímavostmi se mohou žáci poutavou formou 
seznamovat v cestopisných pořadech, v nichž vystupují přímí účastníci různých expedicí i 
v rámci předmětu Cestovní ruch nebo Geografie cestovního ruchu.  
Výuka je v průběhu studia doplněna systémem exkurzí, výletů a dalších aktivit, které doplňují 
běžnou výuku o praktické činnosti, zprostředkovávají poznávání reality a odborné i umělecké 
zážitky žáků, což vede k lepšímu naplnění vzdělávacích cílů. V oblasti estetické výchovy je to 
systém poznávacích exkurzí do kulturně významných míst České republiky, zejména do 
Prahy. Exkurze jsou zaměřeny na poznávání architektonicky, kulturně a historicky 
významných památek a jsou organizovány systematicky podle ročníků. Žáci jsou 
seznamováni i se zajímavostmi města Telče, zejména architektonickými památkami. V oblasti 
výuky cizích jazyků jsou organizovány pravidelné výukové a poznávací zájezdy do Anglie, 
případně německy mluvících zemí. V oblasti přírodovědného vzdělávání je výuka obohacena 
exkurzemi do místních potravinářských a strojírenských firem, které žákům zprostředkovávají 
poznání různých technologií. V oblasti ekonomického vzdělávání se jedná o exkurze do 
peněžních ústavů a místních firem, které žákům umožní lépe poznat systém řízení 
a financování.  
Metodické přístupy k výuce v jednotlivých třídách a ročnících jsou průběžně vyhodnocovány 
a přizpůsobovány konkrétním cílům vzdělávání a úrovni žáků.  
Pro usnadnění přechodu žáků ze základních škol a pro co nejrychlejší vytvoření fungujícího 
školního kolektivu jsou pro žáky prvních ročníků organizovány adaptační kurzy zážitkové 
pedagogiky v příjemném prostředí okolí Telče. Kurzy jsou připravovány a vedeny odborně 
proškolenými učiteli. Kurzů se vždy zúčastňují třídní učitelé. 
Žáci jsou připravováni k úspěšnému zvládnutí nové maturitní zkoušky podle zákona 561/2004 
Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský 
zákon) v platném znění a dalších prováděcích předpisů. 

Hodnocení žáků  a diagnostika 
Hodnocení žáků je stanoveno školním řádem, který v této oblasti vychází z § 69 školského 
zákona a § 3 a 4 vyhlášky MŠMT č. 13/2005 Sb. o středním vzdělávání v platném znění. 
K hodnocení výsledků vzdělávání se využívá tradiční pětistupňové škály, kritéria hodnocení 
jsou dána klíčovými kompetencemi a vnitřním řádem školy. Učitelé přistupují k průběžnému 
hodnocení vzdělávacích činností žáků s vědomím motivační funkce hodnocení a jeho 
informativního významu. Jako přirozenou součást hodnocení rozvíjejí sebehodnocení 
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a vzájemné hodnocení žáků. V hodnocení výsledků vzdělávání berou na zřetel úroveň 
dosažení cílů středního vzdělávání tak, jak jsou uvedeny ve školském zákoně a dalších 
souvisejících normách. Hodnocení je veřejné a učitel známku vždy zdůvodní, žáci mají právo 
se ke známce vyjádřit. 
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UČEBNÍ PLÁN 
Název ŠVP Podnikatel – inovace – tvořivá 

destrukce (J. A. Schumpeter) 
Kód a název vzdělávacího programu  63-41-M/01 Ekonomika a podnikání 
Délka a forma vzdělání  čtyřleté denní 
Stupeň vzdělání  střední vzdělání s maturitní zkouškou 
Platnost  od 1. 9. 2009 počínaje prvním ročníkem 
Název školy: Gymnázium Otokara Březiny  
 a Střední odborná škola Telč 
Adresa: Hradecká 235, 588 56 Telč 
Zřizovatel: Kraj Vysočina 
Adresa: Žižkova 57, 587 33 Jihlava 
 
Tabulka 1 - Rozvržení obsahu vzdělávání v jednotlivých letech studia 

Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku 
Kategorie a názvy vyučovaných předmětů 

1. 2. 3. 4. Celkem 
Česky jazyk a literatura a estetické 
vzdělávání  4 3 3 4 14 

Český jazyk1 C 2+1+1 2+1 2+1 2+1+1 14 
Cizí jazyky  7 7 6 5 25 
První cizí jazyk AJ 42 42 42 32 15 
Druhý cizí jazyk NJ/RJ 32 32 22 22 10 
Společenskovědní vzdělávání  5 4 2 2 13 
Základy společenských věd ZSV 2 2 2 2 8 
Dějepis D 3 – – – 3 
Zeměpis Z – 2 – – 2 
Přírodovědné vzdělávání  3 1 0 0 4 
Biologie Bi 2 – – – 2 
Fyzika Fy – 1 – – 1 
Chemie CH 1 – – – 1 
Matematické vzdělávání  3 5 3 2 13 
Matematika M 3 3 3 2 11 
Statistika STA – 2 – – 2 
Vzdělávání pro zdraví  2 2 2 2 8 
Tělesná výchova Tv 22 22 22 22 8 
Vzdělávání v informačních 
a komunikačních technologiích  2 2 2 1 7 

Informační technologie ITP 22 22 22 12 7 
Ekonomika EKN 2 2 32 32 10 
Účetnictví UCE 22 32 22 32 10 

                                                
1 Předmět „Český jazyk“ integruje předměty: „Český jazyk“, „Literární historie a teorie“ a výuku „Estetického 
vzdělávání“. „Estetické vzdělávání“ zahrnuje literární výchovu – funkční čtení uměleckých textů v 1. až 
3. ročníku v rozsahu jedné a ve 4. ročníku v rozsahu dvou týdenních vyučovacích hodin, rétoriku v 1. ročníku 
v rozsahu jedné týdenní vyučovací hodiny. 
 



 16 

Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku 
Kategorie a názvy vyučovaných předmětů 

1. 2. 3. 4. Celkem 
Obchodní činnost  0 0 6 6 12 
Marketing a management MM – – 2 2 4 
Ekonomie a finance EFI – – 2 2 4 
Fiktivní firma FFP – – 22 22 4 
Komunikace  3 2 2 2 9 
Písemná a elektronická komunikace PEK 32 22 22 22 9 
Volitelné předměty  0 2 2 3 7 
Profilace (Cestovní ruch / Veřejná správa) CRU/VES – 2/2 2/2 – 4 
Konverzace v ciz. j. (Anglická/ Německá) AK/NK - - - 1/1 1 
Seminář (Matematika / Společenskovědní seminář) SM/SPV – – – 2/2 2 
Celkem   33 33 33 33 132 
 
Poznámky k učebnímu plánu 

1. Ve škole se vyučují tři cizí jazyky, dle zájmu dva z nabídky – anglický, německý 
a ruský. Prvním cizím jazykem je míněn jazyk, který se žák učil na ZŠ a v jehož 
studiu pokračuje na střední škole. Druhým cizím jazykem je myšlen jazyk, s jehož 
studiem žák začíná v prvním ročníku střední školy. 

2. Pro dělení předmětů jsou v plánu použity následující symboly: horní index (X2) u 
počtu týdenních vyučovacích hodin v ročníku. 

3. Od 1. ročníku do 4. ročníku je do učebního plánu zařazen předmět praxe. Od 2. 
ročníku se žáci mohou profilovat na cestovní ruch nebo veřejnou správu. 

4. Výuka je v průběhu celého studia systematicky doplňována zapojováním žáků do 
reálných akcí odborného charakteru, a to ve spolupráci s různými partnery. 

5. Do 4. ročníku jsou podle zájmu žáků zařazeny volitelné předměty: anglická 
konverzace, německá konverzace, seminář z matematiky a společenskovědní seminář. 

6. O minimálním počtu žáků ve volitelném předmětu rozhoduje ředitel školy podle 
hlediska hospodárnosti a podle možností školy. Maximální počet žáků je omezen 
charakterem předmětu.  

Tabulka 2 - Přehled využití týdnů v období září až červen školního roku 

Činnost 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 
Vyučování podle rozpisu učiva  36  36 36  30 
Sportovní výcvikový kurz  1  -  -  - 
Odborná praxe  1  2  2  2 
Účetní praxe  1  1  1  - 
Maturitní zkouška  -  -  -  2 
Časová rezerva  1  1  1  3 
Celkem týdnů  40  40  40  37 
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Rozpracování obsahu vzdělávání RVP do ŠVP 

Tabulka 3 – Srovnání RVP a ŠVP  

                                                
3 Estetické vzdělávání je vyučováno v rámci předmětu Český jazyk a literatura a estetické vzdělávání. 

RVP ŠVP 
minimální počet skutečný počet Vzdělávací oblasti 

a obsahové okruhy týdenní celkový 
Vyučovací předměty 

týdenní celkový 
Jazykové vzdělávání  21  672 Jazykové vzdělávání  33 1146 
Český jazyk  5  160 Český jazyk  8  276 

1. cizí jazyk  15  522 
Dva cizí jazyky  16  512 

2. cizí jazyk  10  348 
Společenskovědní 
vzdělávání  13  456 

Základy společenských 
věd  8  276 

Dějepis  3  108 

Společenskovědní 
vzdělávání  5  160 

Zeměpis  2  72 
Přírodovědné vzdělávání  4  144 

Biologie  2  72 
Fyzika  1  36 

Přírodovědné vzdělávání  4  128 

Chemie  1  36 

Matematické vzdělávání  13  456 

Matematika  11  384 Matematické vzdělávání  8  256 

Statistika  2  72 
Estetické vzdělávání  5  160 Estetické vzdělávání3  6  204 

Vzdělávání pro zdraví  8  276 
Vzdělávání pro zdraví  8  256 

Tělesná výchova  8  276 

Vzdělávání 
v informačních 
a komunikačních 
technologiích 

 7  246 
Vzdělávání 
v informačních 
a komunikačních 
technologiích 

 4  128 

Informační technologie  7  246 
Ekonomika  9  288 Ekonomika  10  342 
Účetnictví   6  192 Účetnictví   10  342 

Obchodní činnost  12  396 
Marketing a management  4  132 
Ekonomie a finance  4  132 

Obchodní činnost  6  192 

Fiktivní firma  4  132 
Komunikace  9  312 

Komunikace  6  192 Písemná a elektronická 
komunikace  9  312 

Volitelné předměty  0  0 Volitelné předměty  7  234 
Disponibilní hodiny  46 1472 Disponibilní hodiny  0  0 
CELKEM  128 4096 CELKEM  132 4554 
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UČEBNÍ OSNOVY 
NÁZEV VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 

A ESTETICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ 
Obor vzdělání: Ekonomika a podnikání 63-41-M/01 
Forma vzdělání: denní 
Počet vyučovacích hodin za studium: 480  
Platnost: od 1. 9. 2009 počínaje 1. ročníkem 

Pojetí  vyučovacího předmětu 

Obecné cíle 
Obecným cílem předmětu je: 

- poskytnout žákům efektivní metody ke zvládnutí studia, 
- prostřednictvím rozboru a interpretace vybraných textů z různých funkčních stylů 

naučit žáky porozumět čtenému textu, 
- pěstovat u co největšího počtu žáků schopnost vyhledávat informace a pracovat 

s nimi, 
- naučit žáky základům hygieny duševní práce, 
- poskytnou žákům základy literárního vzdělání v oblasti vývoje literatury 

a uměleckých směrů jednotlivých kulturních epoch, 
- prostřednictvím rozboru a interpretace vybraných literárních děl podílet se na 

hodnotové orientaci žáků, utváření jejich morálního profilu a estetického cítění, 
- pěstovat u co největší části žáků potřebu číst, 
- pomocí znalosti základních literárněvědných poznatků vést žáky k pochopení 

struktury, významu a funkci literárního díla, 
- prohlubovat komunikační dovednosti žáků, 
- poskytnout žákům základy jazykovědného vzdělání, 
- prohlubovat v žácích kladný vztah k mateřskému jazyku, 
- vést žáky k funkční a mediální gramotnosti. 

Charakteristika učiva 
- základní poznatky z literární teorie, 
- vývoj české i světové literatury v kulturních i historických souvislostech, 
- gramatika, 
- stylistika, 
- základy rétoriky a komunikačních dovedností, 
- základy informační výchovy, 
- obecné výklady o jazyce, 
- vývoj českého jazyka a jeho postavení v systému jazyků, 
- práce s textem – analýza, reprodukce, interpretace, 
- vybrané poznatky z obecné psychologie, psychologie osobnosti a psychologie práce. 
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Pojetí výuky 
Předmět český jazyk a literatura a estetické vzdělávání je v průběhu studia dotován 
14 hodinami rozvrženými následujícím způsobem: 
Tabulka 4 - Strategie výuky českého jazyka a literatury a estetického vzdělávání 

 1. ročník 2. ročník 3. ročník  4. ročník Celkem 
Jazyk 1 1 1 1 4 
Literatura 1 1 1 1 4 
Rétorika 1 - - - 1 
Funkční čtení 1 1 1 2 5 
Celkem 4 3 3 4 14 
 
Při výuce budou využívány následující metody a formy práce: 

- výklad učitele a řízený dialog, 
- samostatná práce individuální i skupinová, 
- samostatná domácí práce (příprava referátů), 
- společná četba literárních textů, 
- rozbor a interpretace literárních textů, 
- memorování uměleckých textů, 
- esteticky tvořivé aktivity (samostatné literární pokusy), 
- projektové vyučování, 
- multimediální metody (podle možností využití počítače, videa, DVD, dataprojektoru, 

interaktivní tabule), 
- exkurze (knihovna, galerie), 
- společná návštěva vybraných filmových a divadelních představení, 
- gramatická a stylistická cvičení,  
- diktáty a doplňovací cvičení, 
- řečnická cvičení, 
- souvislé slohové práce. 

Hodnocení výsledků žáků 
V předmětu český jazyk a literatura se hodnotí obsahová správnost a použití gramatických 
a stylistických prostředků, a to v projevu ústním i písemném. V projevu písemném je hodno-
cena i pravopisná správnost. Hodnocení žáků se bude provádět na základě kombinace ústního 
zkoušení a různých forem písemného testování. Nejčastěji používanými formami zkoušení 
znalostí, ze kterých vyjdou podklady pro klasifikaci, budou: 

- individuální i frontální ústní zkoušení, 
- písemné testy nestandardizované i standardizované (budou k dispozici), 
- slohové práce, 
- přednes referátů, 
- prezentace individuálních i skupinových prací. 

Hodnocení žáka učitelem bude doplňováno sebehodnocením zkoušeného žáka i hodnocením 
ze strany jeho spolužáků. Konečnou klasifikaci určí učitel. 
Kritéria hodnocení jsou dána klíčovými kompetencemi a vnitřním řádem školy. 
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Přínos k rozvoji klíčových kompetencí 
Komunikativní kompetence: 
Žák by měl umět: 

- rozebrat a interpretovat text 
- aktivně se účastnit diskuzí, 
- formulovat a obhajovat své názory a postoje, 
- formulovat své myšlenky srozumitelně a souvisle, 
- písemně zaznamenávat podstatné myšlenky ústního i písemného projevu jiných lidí, 
- vyjadřovat se v souladu se zásadami kulturního projevu. 

Personální kompetence: 
Žák by měl být schopen: 

- efektivně se učit a pracovat 
- vyhodnocovat dosažené výsledky a pokrok, 
- přijímat hodnocení svých výsledků a adekvátně na ně reagovat, 
- přijímat rady i kritiku. 

Sociální kompetence: 
Žák bude veden k tomu, aby byl schopen: 

- přijímat a odpovědně plnit svěřené úkoly, 
- nepodléhal předsudkům s stereotypům v přístupu k jiným lidem. 

Řešení běžných pracovních i mimopracovních problémů a využití IKT 
Žák by měl umět: 

- řešit běžné pracovní problémy a úkoly samostatně, 
- volit prostředky a způsoby vhodné ke splnění jednotlivých aktivit, 
- využívat dříve získaných vědomostí, zkušeností a dovedností, 
- získávat informace z otevřených zdrojů, především z internetu. 

Průřezová témata: 
Občan v demokratické společnosti: 

- rozvoj funkční gramotnosti, 
- úcta k materiálním i duchovním hodnotám, 
- rozvoj schopnosti vyhledávat informace a pracovat s nimi, 
- dovednost jednat s lidmi, 
- orientace v masových médiích, 
- rozvoj komunikativních a personálních kompetencí, 
- práce s informacemi. 

Informační a komunikační technologie: 
- práce s internetem, vyhledávání potřebných informací.  

Člověk a životní prostředí: 
- efektivní práce s informacemi a jejich kritické hodnocení.  
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Člověk a svět práce: 
- vyhledávání a posuzování informací o profesních záležitostech, 
- verbální a neverbální komunikace při důležitých jednáních, 
- komunikace s potencionálními zaměstnavateli, 
- rozvoj schopnosti vyhledávat informace a pracovat s nimi, 
- spoluutváření obrazu firmy na veřejnosti. 

Mezipředmětové vztahy: 
- dějepis 
- filosofie 
- psychologie 
- společenská kultura 
- hospodářský zeměpis 
- občanská nauka 
- informační technologie. 
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Realizace odborných kompetencí 
Český jazyk – 1. ročník 

Výsledky a kompetence Tematické celky Hodinová 
dotace 

Postavení českého jazyka mezi 
ostatními evropskými jazyky 
- indoevropské jazyky. 

2 

Stručné dějiny jazyka na našem 
území 
- čeština – jazyk národní, 
- vrstvy spisovné češtiny, 
- územní a sociální diferenciace 

češtiny, 
- norma a kodifikace. 

9 

Hlavní principy českého 
pravopisu 

1 

Obecné poučení o slohu 
- slohotvorní činitelé, 
- funkční styly a postupy. 

3 

Vypravování 3 
Styl prostě sdělovací 
- cíl, znaky, 
- útvary. 

4 

Slovní zásoba 
- aktivní a pasivní, 
- obohacování slovní zásoby. 

9 

Žák 
- orientuje se v soustavě jazyků, 
- rozumí zákonitostem vývoje jazyka, 
- vysvětlí zákonitosti vývoje češtiny, 
- rozlišuje spisovný jazyk a jeho 

varianty, obecnou češtinu, slangy 
a argot, dialekty, 

- pracuje s normativními příručkami 
českého jazyka, 

- v písemném projevu uplatňuje znalosti 
českého pravopisu, 

- umí používat příručku Pravidla 
českého pravopisu, 

- umí vhodně uplatnit slohové postupy, 
- rozlišuje funkční styly, je schopen je 

rozpoznat v projevech mluvených 
i psaných, 

- dokáže sestavit jednoduchý 
zpravodajský útvar a přednést jej, 

- umí napsat osobní dopis, inzerát, 
- vystihne charakteristické znaky 

vypravování, 
- posoudí uplatnění vypravování 

v hovorové a umělecké oblasti, 
- posoudí kompozici vypravování, jeho 

slovní zásobu a skladbu, 
- sestaví texty prostého a uměleckého 

vypravování, 
- je schopen posoudit slovní zásobu, 
- zná všechny způsoby obohacování 

slovní zásoby – změna významu, 
tvoření slov, spojování, přejímání 
z cizích jazyků. 

Slohové práce 
- vypravování, 
- projev, proslov. 

5 
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Literatura – 1. ročník 

Výsledky a kompetence Tematické celky Hodinová 
dotace 

Literatura a ostatní druhy umění 1 
Základy literární vědy a poetiky 3 
Folklór a ústní lidová slovesnost, 
formy ústní lidové slovesnosti 

1 

Literatura starověku 
- orientální literatura, 
- filosofie a náboženství, 
- bible, 
- antika. 

6 

Literatura raného středověku 
- křesťanství, 
- románský styl, 
- evropská rytířská a dvorská 

literatura. 

3 

Počátky literatury na našem 
území do 13. století 
- staroslověnská literatura, 
- latinská literatura. 

3 

Umění vrcholného středověku 
u nás 
- gotika, 
- literatura 14. století, 
- husitská literatura. 

4 

Renesance a humanismus 
- evropské literatury, 
- literatura v Čechách – latinská 

a česká. 

7 

Baroko, doba pobělohorská 
- evropský barok, 
- domácí literatura. 

5 

Žák 
- chápe umění jako specifickou výpověď 

o skutečnosti, 
- rozezná umělecký text od neumělec-

kého, dovede rozeznat umělecký brak 
a kýč, 

- se orientuje ve folklóru a ústní lidové 
slovesnosti, pozná a dovede 
charakterizovat jednotlivé formy 
ústních lidových slovesností, 

- umí rozlišit jednotlivé umělecké slohy 
daného období, zná jejich významné 
představitele a stěžejní díla, 

- se orientuje v základních vývojových 
etapách literární historie světové 
i české, 

- umí zařadit typická díla do 
jednotlivých uměleckých směrů 
a příslušných historických období, 

- zhodnotí význam daného autora nebo 
literárního díla pro dobu vzniku i pro 
současnost, 

- umí vyjádřit vlastní prožitek 
z uměleckého díla (knihy, divadelního 
představení, filmu, výtvarného díla aj.). 

Klasicismus, osvícenství, 
preromantismus v evropské 
literatuře 

3 
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Rétorika – 1. ročník 

Výsledky a kompetence Tematické celky Hodinová 
dotace 

Rétorika 
- historie a vývoj. 

4 

Příprava mluveného projevu 4 
Verbální komunikace, 
neverbální komunikace 
- hlasové orgány, tvorba hlasu, 

artikulace, 
- spisovná výslovnost, 
- mimika, gestikulace, postoje. 

23 

Žák 
- chápe komunikaci jako základ kontaktu 

s druhými lidmi, 
- vnímá mluvený projev jako 

významnou součást jazyka v minulosti 
i dnes, 

- sám si umí sestavit mluvení projev, 
- rozvíjí své řečové dovednosti, 
- volí jazykové prostředky adekvátní 

situaci a funkci projevu, 
- ovládá zásady spisovné výslovnosti, 

má osvojeny zásady správné artikulace, 
zná tvorbu hlasu a hlasovou hygienu, 

- orientuje se v hláskoslovném systému, 
- ovládá zásady profesního vystupování 

při styku s veřejností, 
- sestavuje různé formy projevů. 

Mluvené projevy 
- referát, 
- proslov, 
- projev, 
- praktická cvičení. 

5 
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Funkční čtení – 1. ročník 

Výsledky a kompetence Tematické celky Hodinová 
dotace 

Ústní lidová slovesnost 
- jednotlivé formy. 

1 

Starověká literatura 
- nejvýznamnější díla 

a představitelé. 

8 

Středověká literatura evropská 
- nejvýznamnější památky. 

2 

Počátky literatury na našem 
území 
- staroslověnské a latinské 

památky, duchovní písně. 

5 

Středověká literatura u nás 
ve 14. a 15. století 
- nejvýznamnější památky, 
- husitská literatura. 

7 

Renesanční literatura evropská 
a česká 
- ukázky z děl nejvýznamnějších 

představitelů. 

7 

Barokní literatura evropská 
a česká 
- ukázky z děl nejvýznamnějších 

představitelů. 

3 

Žák 
- rozebere umělecký text za použití 

znalostí z literární teorie a poetiky, 
- klasifikuje konkrétní literární díla 

podle literárních žánrů, 
- interpretuje literární texty a diskutuje o 

nich, 
- umí text vhodně prezentovat, vyjadřuje 

se věcně správně a srozumitelně, 
rozumí mu, 

- umí vyjádřit vlastní prožitek 
z uměleckého díla (knihy, divadelního 
představení, filmu) na základě vlastní 
četby. 

Literatura klasicismu, 
osvícenství a preromantismu 
- ukázky z děl nejvýznamnějších 

představitelů. 

3 



 26 

Český jazyk – 2. ročník 

Výsledky a kompetence Tematické celky Hodinová 
dotace 

Základy morfologie – gramatické 
tvary a konstrukce a jejich 
sémantická funkce 
- slovní druhy a přechody mezi 

nimi, 
- gramatická kategorie, 
- vývojové tendence. 

17 

Administrativní styl 
a jednoduché úřední projevy 
- úřední dopis, 
- objednávka, 
- životopis, 
- formální úprava písemných 

projevu. 

5 

Charakteristika 6 
Teorie informace a jejich 
získávání 
- knihovna, tisk, internet, 
- rešerše, anotace, resumé. 

4 

Žák 
- umí správně používat gramatické tvary 

a konstrukce, 
- rozlišuje jednotlivé slovní druhy, 
- orientuje se ve vývojových tendencích 

morfologie, 
- umí sestavit základní útvary 

administrativního stylu, 
- ovládá jejich formální a grafickou 

úpravu, 
- je schopen napsat popis 

i charakteristiku různým funkčním 
stylem, 

- zaznamenává bibliografické údaje, 
- má přehled o knihovnách a jejich 

službách, 
- zjišťuje potřebné informace 

z dostupných zdrojů, umí si je vybírat 
a přistupovat k nim kriticky, 

- používá klíčových slov při vyhledávání 
informačních pramenů, 

- samostatně zpracovává získané 
informace, 

- umí zpracovat anotaci a rešerši. 

Slohové práce 
- charakteristika, 
- popis, líčení. 

4 
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Literatura – 2. ročník 

Výsledky a kompetence Tematické celky Hodinová 
dotace 

České národní obrození 
- obranná fáze, 
- ofenzivní fáze. 

4 

Romantismus 
- romantická literatura ve světě. 

4 

Vrcholná fáze NO 
- romantismus v české literatuře, 
- počátky realismu. 

7 

Kritický realismus 
a naturalismus ve světové 
literatuře 

4 

Básnické skupiny 2. pol. 19. st. 
- májovci, 
- ruchovci, 
- lumírovci. 

4 

Kritický realismus 
a naturalismus v české literatuře 
- historická próza, 
- venkovská, 
- drama. 

4 

Moderní poezie 19. století 
- prokletí básníci a další 

představitelé světové literatury. 

3 

Žák 
- zná základní umělecké směry daného 

období, jejich hlavní představitele 
a stěžejní díla, 

- dovede vystihnout charakteristické 
znaky různých literárních směrů 
a rozdíly mezi nimi, 

- vyjadřuje vlastní prožitky 
z uměleckých děl, 

- umí zařadit typická díla do 
jednotlivých uměleckých směrů 
a příslušných historických období. 

Umělecké směry přelomu 19. 
a 20. století v české literatuře 
- Česká moderna, 
- protispolečenští buřiči, 
- P. Bezruč. 

6 
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Funkční čtení – 2. ročník 

Výsledky a kompetence Tematické celky Hodinová 
dotace 

Národní obrození v 1. a 2. fázi 
- ukázky z děl nejvýznamnějších 

autorů. 

3 

Romantismus ve světové 
literatuře 
- ukázky z děl nejvýznamnějších 

autorů. 

6 

Vrcholná fáze NO 
- ukázky z děl nejvýznamnějších 

autorů. 

7 

Realistická literatura ve světě 
- ukázky z děl nejvýznamnějších 

autorů. 

4 

Básnické skupiny ve 2. polovině 
19. století 
- ukázky z děl nejvýznamnějších 

autorů. 

3 

Realismus v české literatuře 
- ukázky z děl nejvýznamnějších 

autorů. 

4 

Moderní poezie 19. století 
ve světové literatuře 
- ukázky z děl nejvýznamnějších 

autorů. 

2 

Žák 
- rozebere umělecký text za použití 

znalostí z literární teorie a poetiky, 
- klasifikuje konkrétní literární díla 

podle literárních žánrů, 
- interpretuje literární texty a diskutuje o 

nich, 
- umí text vhodně prezentovat, vyjadřuje 

se věcně správně a srozumitelně, 
rozumí mu, 

- umí vyjádřit vlastní prožitek 
z uměleckého díla (knihy, divadelního 
představení, filmu) na základě vlastní 
četby, 

- prezentuje vybrané literární dílo 
formou mluveného referátu a rozebírá 
jej po stránce obsahové, jazykové 
a stylistické. 

Umělecké směry přelomu 19. 
a 20. století v české literatuře 
- ukázky z děl nejvýznamnějších 

autorů. 

7 
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Český jazyk – 3. ročník 

Výsledky a kompetence Tematické celky Hodinová 
dotace 

Základy syntaxe 
- druhy vět, 
- výpověď a věta, 
- větné členy, 
- souvětí, 
- nepravidelnosti větného 

členění. 

13 

Odborný styl 
- cíl, znaky, 
- útvary – odborný popis, popis 

pracovního postupu, výklad, 
referát. 

5 

Grafická stránka jazyka 1 
Publicistický styl 
- postupy a prostředky 

publicistického stylu, 
- publicistické útvary. 

13 

Žák 
- se orientuje ve výstavbě textu, 
- ovládá a uplatňuje základní principy 

jeho výstavby, 
- uplatňuje znalosti ze skladby ve svém 

vyjadřování, 
- rozpozná základní znaky odborného 

stylu, 
- umí se odborně vyjádřit o jevech svého 

oboru, 
- sestaví konkrétní útvar odborného 

stylu, 
- má osvojené a zažité hlavní principy 

českého pravopisu, 
- vystihne charakteristické znaky 

publicistického stylu, 
- má přehled o základních 

publicistických žánrech, o denním 
i periodickém tisku, 

- sestaví jednoduché zpravodajské 
útvary, 

- vystihne základní prostředky reklamy, 
- posoudí vliv reklamy na životní styl. 

Slohové práce 
- referát, 
- komentář, fejeton, reportáž, 

recenze. 

4 
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Literatura – 3. ročník 

Výsledky a kompetence Tematické celky Hodinová 
dotace 

Charakteristika období mezi 
dvěma světovými válkami 

2 

Avantgardní umělecké 
a básnické směry 1. poloviny 20. 
století 

5 

Světová próza 
- reakce na 1. sv. válku, 
- moderní próza, 
- společenská próza reagující na 

současné dění. 

5 

Divadlo a dramatické umění 
ve světě v 1. polovině 20. století 

3 

Česká literatura 1. poloviny 20. 
století 
- poezie, 
- próza, 
- drama. 

18 

Žák 
- zná základní umělecké směry daného 

období, jejich hlavní představitele 
a stěžejní díla, 

- dovede vystihnout charakteristické 
znaky různých literárních směrů 
a rozdíly mezi nimi, 

- umí zařadit typická díla do 
jednotlivých uměleckých směrů 
a příslušných historických období. 

Česká literatura v období 
okupace 

3 
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Funkční čtení – 3. ročník 

Výsledky a kompetence Tematické celky Hodinová 
dotace 

Avantgardní umělecké 
a básnické směry v 1. polovině 
20. století ve světové literatuře 
- ukázky z děl nejvýznamnějších 

autorů. 

4 

Světová próza 1. poloviny 
20. století 
- ukázky z děl nejvýznamnějších 

autorů. 

7 

Světové drama 1. poloviny 
20. století 
- ukázky z děl nejvýznamnějších 

autorů. 

2 

Česká literatura 1. poloviny 
20. století 
- ukázky z děl nejvýznamnějších 

autorů poezie, prózy a dramatu. 

22 

Žák 
- rozebere umělecký text za použití 

znalostí z literární teorie a poetiky, 
- klasifikuje konkrétní literární díla 

podle literárních žánrů, 
- interpretuje literární texty a diskutuje o 

nich, 
- umí text vhodně prezentovat, vyjadřuje 

se věcně správně a srozumitelně, 
rozumí mu, 

- umí vyjádřit vlastní prožitek 
z uměleckého díla (knihy, divadelního 
představení, filmu) na základě vlastní 
četby, 

- prezentuje vybrané literární dílo 
formou mluveného referátu a rozebírá 
jej po stránce obsahově, jazykové 
a stylistické. Česká literatura v období 

okupace 
- ukázky z děl nejvýznamnějších 

autorů. 

1 
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 Český jazyk – 4. ročník 

Výsledky a kompetence Tematické celky Hodinová 
dotace 

Obecná jazykověda 
přehled jazykovědných disciplín. 

2 

Historický vývoj češtiny od 
počátku do současnosti 

3 

Úvaha 6 
Umělecký styl a jeho útvary 3 
Slohové práce 
- úvaha. 

2 

Žák 
- má přehled o předmětu zkoumání 

jednotlivých jazykovědných disciplín 
a o jejich vývoji, 

- chápe jednotlivé historické změny 
v jazyce a jejich vývoj, 

- má celkový přehled o české mluvnici 
a slohu, 

- umí řešit jazykové, gramatické 
a slohové úlohy, 

- vystihne charakteristické znaky úvahy, 
- posoudí kompozici úvahy, její slovní 

zásobu a skladbu, 
- je schopen vyjádřit pozitivní 

i negativní postoje (pochválit, 
kritizovat, polemizovat), 

- umí argumentovat a obhajovat svá 
stanoviska, 

- sestaví úvahu, 
- rozumí obsahu textu i jeho části, 
- umí text vhodně prezentovat, 
- vyjadřuje se věcně správně, jasně 

a srozumitelně, 
- orientuje se jednotlivými útvary 

uměleckého stylu, 
- rozezná různé typy uměleckých textů 

a umí je zpracovat různými formami, 
- dokáže z textů vybrat podstatné 

myšlenky a interpretovat je. 

Komplexní shrnutí učiva 
mluvnice a slohu 
- příprava k maturitě. 

14 
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Literatura – 4. ročník 

Výsledky a kompetence Tematické celky Hodinová 
dotace 

Charakteristika období po roce 
1945 

2 

Umělecké směry a generační 
hnutí 2. poloviny 20. století 

1 

Světová próza, 
- reakce na II. sv. válku, 
- existencionalismus, 
- beat-generation, 
- sci-fi, 
- postmodernismus, 
- literatura ovlivněná totalitními 

režimy, 
- magický realismus, 
- neorealismus. 

5 

Divadlo a dramatické umění 
ve světě v 2. polovině 20. století, 
- film, 
- absurdní drama. 

2 

Vývoj v Československu v letech 
1945 – 1989, 
- literatura oficiální, 
- literatura exilová, 
- literatura samizdatová. 

2 

Významné osobnosti české poezie 5 
Významné osobnosti české prózy 5 
České divadlo a dramatické 
umění ve 2. polovině 20. století, 
film a televize 

2 

Vývoj české literatury po roce 
1989 

2 

Žák: 
- zná základní umělecké směry daného 

období, jejich hlavní představitele 
a stěžejní díla, 

- dovede vystihnout charakteristické 
znaky různých literárních směrů 
a proudů a rozdíly mezi nimi, 

- umí zařadit typická díla do 
jednotlivých uměleckých směrů 
a příslušných historických období, 

- má přehled o kulturním dění ve svém 
městě i širším regionu, 

- má celkový přehled o vývoji světové 
a české literatury, 

- zná nejvýznamnější představitele 
světové i české literatury. 

Komplexní shrnutí literárního 
učiva 
- příprava k maturitě. 

4 



 34 

Funkční čtení – 4. ročník 

Výsledky a kompetence Tematické celky Hodinová 
dotace 

Světová literatura po 2. sv. válce 
- ukázky z děl nejvýznamnějších 

autorů poezie, prózy a dramatu. 

10 

Česká literatura po 2. sv. válce 
- ukázky z děl nejvýznamnějších 

autorů poezie, prózy a dramatu. 

15 

Současná česká literatura 
- ukázky z děl nejvýznamnějších 

autorů poezie, prózy a dramatu. 

5 

Komplexní souhrn 
nejvýznamnějších představitelů 
světové literatury jednotlivých 
historických etap 
- ukázky z děl nejvýznamnějších 

autorů poezie, prózy a dramatu. 

15 

Žák 
- rozebere umělecký text za použití 

znalostí z literární teorie a poetiky, 
- klasifikuje konkrétní literární díla 

podle literárních žánrů, 
- interpretuje literární texty a diskutuje o 

nich, 
- umí text vhodně prezentovat, vyjadřuje 

se věcně správně a srozumitelně, 
rozumí mu, 

- umí vyjádřit vlastní prožitek 
z uměleckého díla (knihy, divadelního 
představení, filmu) na základě vlastní 
četby, 

- prezentuje vybrané literární dílo 
formou mluveného referátu a rozebírá 
jej po stránce obsahově, jazykové 
a stylistické, 

- umí vybrat stěžejní autory a díla svě-
tové i české literatury a interpretovat je. 

Komplexní souhrn 
nejvýznamnějších představitelů 
české literatury od počátku po 
současnost 
- ukázky z děl nejvýznamnějších 

autorů poezie, prózy a dramatu. 

15 
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NÁZEV VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU: CIZÍ JAZYKY 
 (anglický, německý a ruský jazyk) 
Obor vzdělání: Ekonomika a podnikání 63-41-M/01 
Forma vzdělání: denní 
Počet vyučovacích hodin za studium: 522 (1. cizí jazyk), 348 (2. cizí jazyk) 
Platnost: od 1. 9. 2009 počínaje 1. ročníkem 

Pojetí  vyučovacího předmětu 

Obecné cíle 
Výuka cizích jazyků je významnou součástí všeobecného vzdělávání žáků. Rozšiřuje 
a prohlubuje jejich komunikativní kompetenci a celková kulturní rozhled a zároveň vytváří 
základ pro jejich další jazykové i profesní zdokonalování.  
Ve výuce cizích jazyků je třeba vedle zprostředkování kognitivní výkonnosti žáka (jazykové 
vědomosti gramatické, lexikální, pravopisné, fonetické aj.) klást důraz na motivaci žáka 
a jeho zájem o studium cizího jazyka. Je proto nezbytně nutné používat metody směřující 
k propojení izolovaného školního prostředí s reálným prostředím existujícím mimo 
školu - využití internetu, navazování příležitostných kontaktů se školami v zahraničí, 
organizování výukových a poznávacích zájezdů, zapojování žáků do projektů a soutěží.  
Aktivní znalost cizích jazyků je v současné době nezbytná jak z hlediska globálního, protože 
přispívá k bezprostřední, a tudíž účinnější mezinárodní komunikaci, tak i pro osobní potřebu 
žáka, neboť usnadňuje přístup k aktuálním informacím a osobním kontaktům a tím umožňuje 
vyšší mobilitu a nezávislost žáka a jeho profesní uplatnění.  
 
Výuka cizích jazyků musí splňovat dva základní cíle: 

- komunikativní – je určený specifikou předmětu a vymezený výstupními požadavky 
a cíli, vede žáky k získání klíčových komunikativních jazykových kompetencí 
a připravuje je k efektivní účasti v přímé i nepřímé komunikaci včetně přístupu 
k získávání informací, 

- výchovně vzdělávací – přispívá k formování osobnosti žáků, učí je orientovat se 
v multikulturním prostředí a tolerovat hodnoty a specifika jiných etnik, vede 
k estetickému obohacování jednice.  

 
Vzdělávání v prvním cizím jazyce navazuje na úroveň jazykových znalostí komunikačních 
kompetencí A2 Společného evropského referenčního rámce získanou na ZŠ, vede žáky 
k prohlubování komunikačních kompetencí získaných na ZŠ (znalosti lingvistické, 
sociolingvistické, pragmatické) a směřuje k osvojení takové úrovně komunikativních 
jazykových kompetencí, která odpovídá stupnici B1 Společného evropského referenčního 
rámce.  
Vzdělávání ve druhém cizím jazyce navazuje na poznání českého a prvního cizího jazyka ze 
ZŠ, vede žáky k prohlubování komunikačních kompetencí a směřuje k osvojení takové 
úrovně komunikativních jazykových kompetencí, která odpovídá stupnici A2 Společného 
evropského referenčního rámce. 

Charakteristika učiva 
Žáci si v předmětu cizí jazyk systematicky rozšiřují a prohlubují znalosti, dovednosti 
a návyky v návaznosti na učivo základní školy tak, aby byli především schopni užívat cizí 
jazyk ke komunikaci. Nedílnou součástí výuky cizích jazyků je práce se slovní zásobou 
a odbornou terminologií. 
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Obsahem výuky je systematické rozvíjení: 
- řečových dovedností zahrnujících dovednosti receptivní, produktivní a interaktivní 

(společenské a zdvořilostní fráze, vyjádření postojových a morálních stanovisek 
a emočních stavů, různorodé písemné projevy včetně odborné korespondence), 

- přiměřeného rozsahu jazykových prostředků, tj. slovní zásoby (produktivně si žák 
osvojí zhruba 500-600 lexikálních jednotek za rok), včetně nejběžnější frazeologie 
a odborné terminologie (20%), mluvnice, zvukové a grafické stránky jazyka,  

- faktografických poznatků (reálií) o zemích příslušné jazykové oblasti a jejich 
srovnávání s regionálními zvláštnostmi České republiky. 

Tabulka 5 - Strategie výuky cizích jazyků 

 1. ročník 2. ročník 3. ročník  4. ročník Celkem 
1. cizí jazyk 4 4 4 3 15 
2. cizí jazyk 3 3 2 2 10 
Celkem 7 7 6 5 25 
 
Studium je ukončeno maturitní zkouškou z prvního cizího jazyka.  
Výuka německého jazyka probíhá podle možností ve specializovaných jazykových učebnách. 
Žáci jsou vždy děleni do skupin – dle zvoleného 1. a 2. cizího jazyka. Jako 1. cizí jazyk si 
žáci mohou zvolit německý či anglický jazyk. Při volbě 2. cizího jazyka mají na výběr jazyk 
německý, anglický a ruský. Výuka bude orientována tak, aby žáci dovedli využívat získaných 
vědomostí a dovedností v praktickém životě. Do výuky jsou zařazovány různé komunikační 
situace, problémové úkoly, střídání frontálního, skupinového a individuálního vyučování.  
Vedle tradičních metod je využívána didaktická technika – zvukové, nahrávky, videozá-
znamy, obrazová a textová projekce, internetové prameny.  
Jazykové znalosti žáků jsou v průběh studia upevňovány a prohlubovány soustavou cviční 
a opakováním gramatických jevů a formou zadávání školních a domácích prací. 
Neopominutelnou součástí výuky cizích jazyků musí být využívání motivačních činitelů, jako 
jsou hry a soutěže, dramatické scénky, prezentace žákovských prací a skupinových projektů, 
přímá konfrontace s uživateli cizího jazyka mimo školu.  

Hodnocení výsledků žáků 
Při Hodnocení žáků je postupováno v souladu se školním klasifikačním řádem. Důraz bude 
kladen na hloubku porozumění učivu, schopnost aplikovat poznatky v praxi, samostatně 
pracovat a tvořit. Využívá se kromě ústního zkoušení i různých testů, omezuje se pouze na 
reprodukční pojetí. Hodnocení žáka se provádí v kombinaci známkování a slovního 
hodnocení. Důležité je i sebehodnocení žáka, kolektivní hodnocení a individuální přístup 
k žákovi. Důležitou součástí hodnocení je i další prezentace činnosti žáka – soutěže, výstavy, 
výsledky projektů, společenské akce.  
Zohledňováni budou žáci se specifickými poruchami učení. 
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Přínos k rozvoji klíčových kompetencí 
Komunikativní kompetence: 
Vzdělávání v cizím jazyce směřuje k tomu, aby žáci dovedli: 

- komunikovat v rámci základních témat, vyměňovat si názory a informace týkající se 
známých témat všeobecných i odborných v projevech mluvených i psaných, volit 
vhodné komunikační strategie a jazykové prostředky, vyjadřovat srozumitelně hlavní 
myšlenku, 

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

- získávat informace o cizích zemích a tyto poznatky používat ke komunikaci, 
- pracovat se slovníky, jazykovými příručkami, popřípadě i s dalšími zdroji informací 

v cizím jazyce včetně internetu, využívat práce s těmito informačními zdroji ke studiu 
jazyka i k prohlubování všeobecných znalostí a dovedností, 

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

- chápat a respektovat tradice, zvyky a odlišné sociální a kulturní hodnoty jiných národů 
a jazykových oblastí a ve vztahu k příslušníkům jiných kultur se projevovat v souladu 
s demokratickými principy. 

Personální kompetence: 
V rámci výuky cizího jazyka jsou žáci vedeni k tomu, aby: 

- dokázali reálně posoudit své fyzické a duševní možnosti, dokázali odhadnout výsledek 
svého jednání (rasová diskriminace, xenofobie), 

- dokázali využívat zkušenosti jiných lidí, učili se i na základě zprostředkovaných 
zkušeností, 

- se naučili přijímat hodnocení výsledků vlastní práce a osobního jednání ostatních lidí.  

Sociální kompetence: 
Žáci se učí pracovat v týmu a spolupracovat na společných pracovních a jiných činnostech. 
Učí se vyjadřovat své názory, připomínky, myšlenky, vzájemnou toleranci a úctu.  

Kompetence řešit úkoly: 
Žáci jsou vedeni k tomu, aby: 

- porozuměli zadání úkolu, stanovili jádro problému, dokázali získat informace 
potřebné k řešení problému, navrhli způsob řešení, zdůvodnili důvod tohoto řešení, 
provedli vyhodnocení tohoto řešení a ověřili správnost zvoleného postupu,  

- dle náplně hodiny vyučující volí didaktickou techniku – tzn. audio, video např. při 
práci zaměřené na reálie studenti pracují s mapou, s úryvky z časopisů, 
s propagačními materiály a knižními publikacemi.  

Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a efektivně 
pracovat s informacemi 
Žáci jsou vedeni k tomu, aby dokázali najít potřebné informace. Při své práci využívají 
nejnovějších informačních a komunikačních technologií. Potřebné informace hledají např. na 
webových stránkách. Ve vázce je vždy zadáno určité téma a úkolem žáků je získat co nejvíce 
informací, se kterými později seznámí své spolužáky. Žáci si získané poznatky vzájemně 
předávají. V rámci výuky cizího jazyka jsou průběžně zařazována průřezová témata, která 
mají formovat charakter a přístup žáka. Učitel formuje také žáky svým přístupem k práci, 
chováním a postoji.  
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Průřezová témata: 
Občan v demokratické společnosti: 
Žáci jsou vedeni k tomu, aby dokázali čerpat informace z masových médií, tyto informace 
dokázali využívat, zhodnotit, vytvořili si svůj vlastní názor. Náplní výuky je také to, aby se 
žáci naučili bát tolerantní a aby byli schopní odolávat myšlenkové manipulaci.  

Člověk a životní prostředí: 
Žák je veden k tomu, aby poznával svět a učil se mu rozumět, aby chápal význam strategie 
udržitelného rozvoje světa a seznamoval se s její realizací v zemích dané jazykové oblasti,a 
by chápal a respektoval nutnost ekologického chování a jeho vlivu na lidské zdraví a duševní 
hygienu.  

Člověk a svět práce: 
Žáci jsou vedeni k tomu, aby se co nejlépe uplatnili na trhu práce. Ve výuce cizího jazyka 
jsou vedeni k simulaci určitých modelových situací formou přípravy na hledání zaměstnání u 
cizí firmy, vedení vstupního pohovoru a vytváření administrativních textů, jako jsou 
strukturovaný životopis, různé žádosti, stížnosti, reklamace, dotazníky atd. Žáci se učí 
prezentovat své názory před třídou takovým způsobem, aby byli později připraveni na 
skutečný pohovor v zaměstnání.  

Informační a komunikační technologie: 
Žáci jsou vedeni k tomu, aby používali internet pro vyhledávání doplňujících informací 
a aktuálních údajů z oblasti společensko-politického a kulturního dění v zemích dané oblasti.  

Mezipředmětové vztahy: 
Ve výuce cizích jazyků jsou uplatňovány poznatky, jež žáci nabyli v následujících 
předmětech: český jazyk a literatura, dějepis, zeměpis, informační technologie, základy 
společenských věd, písemná a elektronická komunikace, ekonomika, marketing 
a management 
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Realizace odborných kompetencí 
Anglický jazyk 1. cizí jazyk – 1. ročník 

Výsledky a kompetence Tematické celky Hodinová 
dotace 

Jazykové prostředky 
- Základy fonetiky – anglická 

abeceda, fonetická 
transkripce, principy 
výslovnosti jednotlivých 
hlásek, slovní přízvuk, plná 
a oslabená výslovnost, vázání 
slov, větná intonace. 

- Pravopis – základní rozdíly 
mezi psanou a mluvenou 
podobou slova. 

- Gramatika – podstatná jména 
(počitatelná, nepočitatelná) 
a jejich spojení se členy; 
slovesné časy (prostý 
a průběhový v přítomnosti 
a minulosti, v otázce 
a záporu); stavba jednoduché 
věty a anglický pořádek slov; 
vyjadřování existenciální 
vazby; vyjadřování množství; 
osobní, přivlastňovací 
a neurčitá zájmena. 

- Adekvátní slovní zásoba . 

15 
 
 
 
 
 
 
 

84 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Žák 
- správně osloví osoby, 
- představí se jménem a příjmením, 
- vyjádří svůj věk, sdělí odkud pochází, 
- podá základní informace o členech 

rodiny: jméno, věk, zaměstnání, 
popis, příbuzenské vztahy, 

- vyjádří svůj psychický stav, 
- popíše vnější podobu osob, 
- prezentuje místo bydliště a dům, kde 

žije (vyjmenuje části domu, určí druh 
a pozici nábytku), 

- popíše svůj běžný všední den 
s důrazem na volnočasové aktivity, 
záliby a koníčky, 

- podá informaci o trávení víkendu – 
prázdnin s rodinou a přáteli, 

- charakterizuje jednoduchou 
fyziognomii zvířat a jejich 
schopnosti; pohovoří o oblíbeném 
domácím zvířeti, 

- obecně pohovoří o klimatických 
jevech, charakterizuje roční období, 

- rozliší základní oděvní součástky, 
simuluje nákup, 

- pohovoří o běžných potravinách 
a jídlech, vymezí odlišnosti 
ve stravování různých národů, 
porozumí jídelníčku, provádí nákup 
potravin a jejich platbu, používá 
základní situační fráze (pozdrav, 
dotaz, objednávka, způsob placení). 

Konverzační témata 
- kontaktování osob, 
- představení rodinných 

příslušníků, 
- popis zevnějšku a charakteru 

lidí, 
- bydlení – popis běžného 

domu, 
- denní režim jednotlivce, 
- identifikace druhů zvířat, živá 

příroda, 
- údaje o počasí, 
- výběr oblečení a jeho nákup, 
- základní druhy potravin, 

stravovací odlišnosti, menu, 
nákup jídla, placení penězi. 

 
15 
 
 
 
 

15 
 
 
 
 

15 
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Anglický jazyk 1. cizí jazyk – 2. ročník 

Výsledky a kompetence Tematické celky Hodinová 
dotace 

Jazykové prostředky 
- Fonetika – složitější hláskové 

skupiny (dvojhlásky, 
trojhlásky), problematika 
disimilace a homofonie, 
intonační vzorce. 

- Pravopis problematika 
měkčení koncovek, 
zdvojování souhlásek, 
složitější slova, zejména 
cizího původu. 

- Gramatika – – spojení 
podstatných jmen a sloves 
s předložkami, místní 
a časové předložky; formy 
minulého času – pokračování; 
spojování vět, předložky 
pohybu; klasifikace 
a stupňování adjektiv 
a adverbií; srovnávání – 
používání intenzifikátorů; 
způsoby vyjadřování 
budoucnosti (prostý budoucí, 
přítomný průběhový čas, 
vazba „be going to“, 
existenciální vazba 
s budoucností); slovesná 
modalita (vyjadřování rady, 
nutnosti, zákazu, povolení, 
odmítnutí); úvod do 
předpřítomného času 
prostého; fixace probraných 
časových konstrukcí. 

- Adekvátní slovní zásoba . 

 
6 
 
 
 
 
6 
 
 
 
 

60 
 

Žák 
- by měl umět charakterizovat 

prostorové struktury, 
- se naučí základní fráze sloužící 

k orientaci, 
- charakterizuje výjimečné a známé 

osoby, 
- pohovoří o aktuálních kulturních 

akcích, 
- vyjádří vlastní emoční rozpoložení, 
- vypráví/napíše jednoduchý příběh, 
- pohovoří o dopravních možnostech 

ve městě, 
- je schopen popsat průběh dovolené 

a naplánovat si prázdninový program, 
- uvažuje o svých profesních plánech 

a o formách dalšího vzdělávání, 
- je schopen vyjádřit intenci svého 

konání; podobu a změny počasí, 
- přemýšlí o konkrétních životních 

podmínkách, 
- uvažuje nad formami zdravého 

životního stylu, 
- zvažuje pravidla slušného chování, 
- popíše způsoby cestování, jednotlivé 

památky a vybraná místa pro 
turismus. 

Konverzační témata 
- charakteristika míst 

a budov ve městě – na 
venkově, 

- orientace v prostoru, vyžádání 
informace na cestu, 

- slavné osobnosti a jejich 
úspěchy – charakteristika 
osob, 

- kulturní aktivity a události, 
- vyjadřování emočních stavů, 

reakce na nebezpečí 
a stav ohrožení, 

 
9 
 
 
 
 
6 
 
 
 
9 
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Výsledky a kompetence Tematické celky Hodinová 
dotace 

 - stavba příběhu (individuální 
vyprávění, historické 
události), 

- život ve městě, 
- doprava, 
- dovolená a prázdniny (výlety, 

pobyty, expedice), 
- plány do budoucna (studium, 

zaměstnání), 
- předvídání budoucnosti, 

předpovědi počasí, záměry 
a plány, 

- životní prostředí a spojené 
globalizační problémy, 

- zdravý životní způsob, 
- pravidla chování doma a na 

veřejnosti, 
- zásady cestování, prohlídka 

pamětihodností (výběr 
význačných destinací), 

- projektová činnost v rámci 
vybraných témat, 

- centrum, ptáme se na cestu. 

 
 
 

24 
 
 
 
 
 
5 
 
 
9 
 
 
5 
 
5 
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Anglický jazyk 1. cizí jazyk – 3. ročník 

Výsledky a kompetence Tematické celky Hodinová 
dotace 

Jazykové prostředky 
- Gramatika – opakování forem 

přítomného a minulého času, 
frekvenčních příslovcí; vazba 
„used to“; slovesná modalita; 
perfektum průběhové a jeho 
vztah k prosté formě; trpné 
rody ve všech časových 
rovinách; opisné tvary 
modálních sloves; 
podmínkové věty 2. typu; 
vztažné výrazy; 
infinitiv versus -ingová forma 
slovesa; různé formy nepřímé 
řeči, věty zvolací. 

- Adekvátní slovní zásoba - 
rozšiřování základní slovní 
zásoby, začlenění 
specializovaných odborných 
termínů v souvislosti 
s oborovou profilací studia, tj. 
výrazy z oblasti ekonomiky, 
marketingu a vedení fiktivní 
firmy, z turismu a kulturní 
historie. 

 
40 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

24 
 

Žák 
- se naučí vést společenskou 

konverzaci a rozlišovat stylotvorné 
jazykové prostředky ve formálním 
a neformálním prostředí, 

- vyjadřuje a obhajuje různé volní 
postoje vůči výrokům a názorům 
ostatních, 

- vypovídá o okolnostech při ztrátě 
věci a pozorování prostředí, 

- je schopen zařídit pracovní setkání 
formou telefonátu, e-mailu, úředního 
dopisu apod., 

- dokáže reagovat na rozličné 
společenské situace, 

- je připraven na získávání informací 
nejrůznějšího charakteru (práce se 
zdroji), 

- navrhuje řešení problémů 
a připomínek, 

- podrobněji pohovoří o zájmech lidí, o 
zdravotním stavu a o ochraně 
životního prostředí, 

- je schopen běžně používat dostupné 
informační technologie (práce 
s internetem – vyhledávání webových 
odkazů). 

Konverzační témata 
- zásady vedení společenské 

konverzace (na party, na 
pracovní schůzce, v re-
stauraci, na cestách, na 
pracovišti atd.), 

- zaujímání volních postojů 
(souhlas, nesouhlas s výroky), 

- popis ztráty majetku, 
- podávání svědecké výpovědi, 
- domlouvání schůzek 

a pracovních setkání, 
- připomínání činností 

a ujišťování osob, 
- zdvořilé žádosti a nabídky, 

jejich přijímání či odmítání, 
- druhy a způsoby omluv, 
- vyžádání informace, 
- navrhování řešení problémů, 
- vyžadování a vytváření 

návrhů a připomínek, 
- popis zálib a koníčků 

 
14 
 
 
 
 
 
 

11 
 
 
 
 
 

25 
 
 
 
 
 
 

10 
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Výsledky a kompetence Tematické celky Hodinová 
dotace 

 a negativních okolností, 
- návštěva lékaře, úrazy, dotazy 

na zdravotní stav, 
- práce s instrukčními 

materiály, 
- ochrana životního prostředí 

(pokračování), 
- informační technologie 

dneška a budoucnosti, 
- projektová činnost v rámci 

vybraných témat. 

 
10 
 
 
 

10 
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Anglický jazyk 1. cizí jazyk – 4. ročník 

Výsledky a kompetence Tematické celky Hodinová 
dotace 

Jazykové prostředky 
- Gramatika – utvrzovat 

a fixovat probrané gramatické 
konstrukce; mluvnický plán 
jazyka podle úrovně 
a schopnosti žáků rozšířit nad 
obsah úrovně B1 o náročnější 
frekventované jevy, jako 
předminulý čas, souslednost 
časová, přechodníky, minulý 
infinitiv, podmínkové věty 3. 
typu, minulá modalita, 
gerundium. 

- Slovní zásoba - základní 
lexikum tematicky 
obohacovat a dále ji rozšiřovat 
o odbornou terminologii 
v souvislosti s oborovou 
profilací studia, tj. o výrazy 
z oblasti ekonomiky, 
marketingu a vedení fiktivní 
firmy, z turismu a kulturní 
historie. 

20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Žák 
- bude poučeni o složitějších 

gramatických jevech a podle svých 
individuálních schopností je bude 
prakticky využívat, 

- je schopen pohovořit všeobecně o 
druzích umění a o kulturním dění 
v místě bydliště, 

- dokáže pohovořit o způsobech 
cestování dopravními prostředky 
a formách trávení dovolené, 

- charakterizuje systém vzdělání v ČR 
a vyjádří své kariérní plány do 
budoucna, 

- je schopen zamyslet se nad 
generačními rozdíly a okomentovat 
je, 

- vysvětlí důležitost péče o 
individuální zdraví a nebezpečí 
civilizačních chorob, 

- vypráví o udržování lidových zvyků 
a tradic, 

- uvede nutnost péče o zachování 
zdravého životního prostředí, 

- se naučí reálie své vlasti a vybraných 
cizích zemí s důrazem na historické 
památky UNESCO (Telč), 

- je schopen sestavit vlastní životopis 
a napsat úřední dopis různého 
charakteru, 

- zvládá základní výrazivo ve vlastní 
odbornosti, 

- se vytváří základní typy písemné 
korespondence (poptávka, nabídka, 
objednávka a její potvrzení, 
reklamace, stížnost; inzerce – 
propagační materiály). 

Konverzační témata 
- kultura, druhy umění 

a kreativní aktivity, 
- cestování, dopravní 

prostředky; formy dovolené, 
- školní vzdělání a další kariérní 

postup, 
- generační vztahy a problémy, 
- ochrana zdraví, civilizační 

choroby, zdravý životní styl, 
- národní svátky a lidové 

zvyky, 
- ochrana přírody – 

environmentální problémy na 
Zemi, 

- vlastivěda České republiky, 
- historické památky a kulturní 

život ve městě Telč, 
- aktuální události doma 

a ve světě; kladné a záporné 
projevy globalizace 
současného světa, 

- základní faktografické 
poznatky o anglicky 

 
3 
 
4 
 
4 
 
 
4 
 
4 
 
6 
 
 

20 
 
 
 
 
 
 

25 
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Výsledky a kompetence Tematické celky Hodinová 
dotace 

 mluvících zemích, 
- písemná dokumentace 

v rovině jedinec – instituce, 
zaměstnavatel, 

- angličtina ve výrobní činnosti, 
administrativě, obchodu 
a vnitřní správě, 

- zásady vedení cizojazyčné 
obchodní korespondence, 

- projektová činnost v rámci 
vybraných témat. 
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Realizace odborných kompetencí 
Německý jazyk 1. cizí jazyk – 1. ročník 

Výsledky a kompetence Tematické celky Hodinová 
dotace 

Jazykové prostředky 
- zvuková stránka jazyka, 

výslovnost, 
- německý pravopis, 
- člen určitý a neurčitý, 
- osobní zájmena, 
- časování sloves v přítomném 

čase, 
- přímý a nepřímý pořádek 

slov, 
- pořádek slov ve větě tázací, 
- skloňování podstatných jmen, 
- množné číslo podstatných 

jmen, 
- vynechávání členu u pod. 

jmen, 
- zápor, 
- přídavné jméno v přísudku, 
- základní číslovky, určování 

času, 
- předložky, 
- přivlastňovací zájmena, 
- rozkazovací způsob, 
- vazba es gibt, 
- způsobová slovesa. 

72 Řečové dovednosti 
Žák 
- rozumí přiměřeným souvislým 

projevům (monologickým i dialo-
gickým) v normálním řečovém 
tempu, 

- čte s porozuměním jazykově 
přiměřené texty, 

- se dokáže vyjadřovat ústně i písemně 
k probíraným konverzačním 
tématům, 

- odhaduje podle kontextu význam 
neznámých výrazů, 

- je schopen ústního a písemného 
vyjádření k dané situaci, 

- formuluje vlastní myšlenky, 
- domluví se v běžných situacích, umí 

získat i podat informace, 
- pohotově a vhodně řeší standardní 

řečové situace, 
- umí přeložit text a používat slovníky, 
- umí se představit, 
- umí komunikovat v restauraci, 
- umí komunikovat při nakupování, 
- umí popsat své bydliště, 
- umí pohovořit o svých 

volnočasových aktivitách. 

Jazykové prostředky 
Žák 
- je schopen rozlišit základní zvukové 

prostředky jazyka, 
- vyslovuje srozumitelně, co nejblíže 

výslovnosti rodilého mluvčího, 
- má dostatečnou slovní zásobu včetně 

frazeologie v rozsahu daných 
tematických okruhů, 

- dodržuje základní pravopisné normy 
v písemném projevu. 

Země příslušné jazykové oblasti 
Žák 
- má faktické znalosti o reáliích dané 

jazykové oblasti k daným 
konverzačním tématům. 

Konverzační témata 
- oslovení, seznamovací 

rozhovor, pozdravy, 
- rodina, jednoduchá 

charakteristika osob, 
seznamovací inzeráty, 

- nákupy, obchody, oslava 
narozenin, 

- stravování doma a ve školní 
jídelně, v restauraci, jídelní 
lístek, zdravá výživa, 

- domov a bydlení, inzeráty 
realitních kanceláří, 

- volnočasové aktivity. 

72 
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Německý jazyk 1. cizí jazyk – 2. ročník 

Výsledky a kompetence Tematické celky Hodinová 
dotace 

Jazykové prostředky 
- slovesa s předponami, 
- zvratná slovesa, 
- časové údaje, 
- stupňování přídavných jmen 

a příslovcí, 
- zeměpisná jména, 
- souvětí souřadné, spojky 

souřadicí, 
- préteritum, 
- perfektum, 
- 1. budoucí čas, 
- souvětí podřadné, vedlejší 

věty, spojky podřadicí, 
- vazby sloves, podstatných 

a přídavných jmen, 
- vlastní jména, 
- zájmenná příslovce. 

72 Řečové dovednosti 
Žák 
- rozumí přiměřeným souvislým 

projevům (monologickým i dialo-
gickým) v normálním řečovém 
tempu, 

- čte s porozuměním jazykově 
přiměřené texty, 

- se dokáže vyjadřovat ústně i písemně 
k probíraným konverzačním 
tématům, 

- odhaduje podle kontextu význam 
neznámých výrazů, 

- je schopen ústního a písemného 
vyjádření k dané situaci, 

- formuluje vlastní myšlenky, 
- domluví se v běžných situacích, umí 

získat i podat informace, 
- pohotově a vhodně řeší standardní 

řečové situace, 
- umí přeložit text a používat slovníky, 
- orientuje se v katalogu německé 

cestovní kanceláře, 
- umí získat informace při cestování po 

německy mluvících zemích, 
- umí vést jednoduchý telefonický 

rozhovor, 
- umí napsat životopis a ucházet se o 

pracovní místo, odpovědět na inzerát, 
- umí vést přijímací pohovor, 
- umí popsat svůj zdravotní stav, 
- umí napsat dopis a e-mail. 

Jazykové prostředky 
Žák 
- vyslovuje srozumitelně, co nejblíže 

výslovnosti rodilého mluvčího, 
- má dostatečnou slovní zásobu včetně 

frazeologie v rozsahu daných 
tematických okruhů, 

- dodržuje základní pravopisné normy 
v písemném projevu. 

Země příslušné jazykové oblasti 
Žák 
- má faktické znalosti o reáliích dané 

jazykové oblasti k daným 
konverzačním tématům. 

Konverzační témata 
- každodenní život, režim dne 

a týdne, 
- cestování s cestovní kanceláří 

a soukromě, dopravní 
prostředky, dovolená 
v zahraničí, turistické 
destinace, 

- práce a povolání, životopis, 
telefonování, pracovní 
nabídky, žádost o místo, 
přijímací pohovor, 

- volný čas a zábava, koníčky, 
zábavní parky a centra, 

- zdraví a hygiena, lidské tělo, 
nemoci, zdravý životní styl, 

- orientace ve městě, 
informační centrum, ptáme se 
na cestu. 

72 
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Německý jazyk 1. cizí jazyk – 3. ročník 

Výsledky a kompetence Tematické celky Hodinová 
dotace 

Jazykové prostředky 
- upevňování a opakování pro-

braných gramatických 
struktur, 

- větný rámec, 
- skloňování přídavných jmen, 
- tázací zájmena, 
- neurčitá zájmena, 
- ukazovací zájmena, 
- zájmeno einander, 
- příslovce, 
- řadové číslovky, 
- směrová příslovce, 
- závislý infinitiv, 
- předložky s 2. pádem, 
- adekvátní slovní zásoba - 

rozšiřování základní slovní 
zásoby, začlenění 
specializovaných odborných 
termínů v souvislosti 
s oborovou profilací studia, tj. 
výrazy z oblasti ekonomiky, 
marketingu a vedení fiktivní 
firmy, z turismu a kulturní 
historie. 

72 Řečové dovednosti 
Žák 
- rozumí přiměřeným souvislým 

projevům (monologickým i dialo-
gickým) v normálním řečovém 
tempu, 

- čte s porozuměním jazykově 
přiměřené texty, 

- se dokáže vyjadřovat ústně i písemně 
k probíraným konverzačním 
tématům, 

- odhaduje podle kontextu význam 
neznámých výrazů, 

- je schopen ústního a písemného 
vyjádření k dané situaci, 

- formuluje vlastní myšlenky, 
- domluví se v běžných situacích, umí 

získat i podat informace, 
- pohotově a vhodně řeší standardní 

řečové situace, 
- umí přeložit text a používat slovníky, 
- umí pracovat se statistickými údaji 

a vyvodit z nich závěry, 
- umí vést dialog v obchodě, 
- umí napsat reklamaci, 
- umí se orientovat v programu 

kulturních akcí, 
- umí podat informaci cizincům, 
- umí si najít podle inzerátu ubytování 

v zahraničí, 
- umí navázat kontakt s hostitelskou 

rodinou v rámci au-pair pobytu. 

Jazykové prostředky 
Žák 
- vyslovuje srozumitelně, co nejblíže 

výslovnosti rodilého mluvčího, 
- má dostatečnou slovní zásobu včetně 

frazeologie v rozsahu daných 
tematických okruhů, 

- dodržuje základní pravopisné normy 
v písemném projevu. 

Země příslušné jazykové oblasti 
Žák 
- má faktické znalosti o reáliích dané 

jazykové oblasti k daným 
konverzačním tématům. 

Konverzační témata 
- kultura, společenský život, 
- oblékání, módní trendy, nákup 

oblečení, 
- popis a charakteristika osob, 

slavné osobnosti, 
- nové trendy v nakupování, 

nákupní centra, reklama, 
reklamace zboží, 

- Praha – cíl turistů a hlavní 
město ČR, základní informace 
o ČR, Telč – město UNESCO, 

- život na venkově a ve městě, 
bytová situace, problémy 
s bydlením, úroveň služeb, 

- generační problémy a soužití 
více generací, multikulturní 
společnost, xenofobie, 
globalizace, 

- masové sdělovací prostředky 
a informační technologie, 
aktuální události, 

72 
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Výsledky a kompetence Tematické celky Hodinová 
dotace 

 - základy obchodní 
korespondence. 
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Německý jazyk 1. cizí jazyk – 4. ročník 

Výsledky a kompetence Tematické celky Hodinová 
dotace 

Jazykové prostředky 
- nepřímé otázky, 
- vedlejší věty účinkové, 
- vztažné věty, 
- porušování větného rámce, 
- stupňování adjektiv 

v přívlastku, 
- infinitivní konstrukce, 
- modální částice, 
- jména obyvatel, 
- skloňování zeměpisných 

názvů, 
- slabé skloňování, 
- příčestí přítomné a minulé, 
- zpodstatnělá přídavná jména 

a příčestí, 
- konjunktiv préterita a opisná 

forma s würde + infinitiv, 
- nulový člen u substantiv, 
- skloňování přídavných jmen 

po členu nulovém, 
- vazby sloves, podstatných 

a přídavných jmen, 
- trpný rod, 
- slovní zásoba – tematické 

obohacování a rozšiřování 
základního lexika o odbornou 
terminologii. 

45 Řečové dovednosti 
Žák 
- rozumí přiměřeným souvislým 

projevům (monologickým i dialo-
gickým) v normálním řečovém 
tempu, 

- čte s porozuměním jazykově 
přiměřené texty, 

- se dokáže vyjadřovat ústně i písemně 
k probíraným konverzačním 
tématům, 

- odhaduje podle kontextu význam 
neznámých výrazů, 

- je schopen ústního a písemného 
vyjádření k dané situaci, 

- formuluje vlastní myšlenky, 
- domluví se v běžných situacích, umí 

získat i podat informace, 
- pohotově a vhodně řeší standardní 

řečové situace, 
- umí přeložit text a používat slovníky, 
- orientuje se v katalogu německé 

cestovní kanceláře, 
- umí získat informace při cestování po 

německy mluvících zemích, 
- umí vést jednoduchý telefonický 

rozhovor, 
- umí napsat životopis a ucházet se o 

pracovní místo, odpovědět na inzerát, 
- umí vést přijímací pohovor, 
- umí popsat svůj zdravotní stav, 
- umí napsat dopis a e-mail. 

Jazykové prostředky 
Žák 
- vyslovuje srozumitelně, co nejblíže 

výslovnosti rodilého mluvčího, 
- má dostatečnou slovní zásobu včetně 

frazeologie v rozsahu daných 
tematických okruhů, 

- dodržuje základní pravopisné normy 
v písemném projevu. 

Země příslušné jazykové oblasti 
Žák 
- má faktické znalosti o reáliích dané 

jazykové oblasti k daným 
konverzačním tématům. 

Konverzační témata 
- sport, sportovní disciplíny 

a soutěže, olympijské 
a paralympijské hry, 
sportovci, wellness, sportovní 
aktivity ve volném čase, 

- péče o zdraví, civilizační 
choroby, zdravá výživa, jak 
předcházet nemocem, 

- systém školství, vyučovací 
proces, možnosti 
celoživotního vzdělávání, 
studium na střední odborné 
škole – praxe a profesní 
příprava, plány do budoucna, 

- německy mluvící země, jejich 
specifika, zvyky, národní 
kuchyně, přírodní krásy, 
pamětihodnosti, významné 

45 
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Výsledky a kompetence Tematické celky Hodinová 
dotace 

 osobnosti, 
- gastronomie, stravovací 

zařízení, regionální kuchyně, 
nezdravé stravovací návyky, 

- svět peněz, příjmy a rodinné 
výdaje, kapesné, banky 
a směnárny, 

- ochrana životního prostředí, 
přírodní katastrofy, fauna 
a flóra, počasí. 
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Realizace odborných kompetencí 
Anglický jazyk 2. cizí jazyk – 1. ročník 

Výsledky a kompetence Tematické celky Hodinová 
dotace 

Jazykové prostředky 
- Základy fonetiky – anglická 

abeceda, fonetická 
transkripce, principy 
výslovnosti jednotlivých 
hlásek, slovní přízvuk, plná 
a oslabená výslovnost, vázání 
slov, větná intonace. 

- Pravopis – základní rozdíly 
mezi psanou a mluvenou 
podobou slova. 

- Gramatika – podstatná jména 
(počitatelná, nepočitatelná) 
a jejich spojení se členy; 
slovesné časy (prostý 
a průběhový v přítomnosti 
a minulosti, v otázce 
a záporu); stavba jednoduché 
věty a anglický pořádek slov; 
vyjadřování existenciální 
vazby; vyjadřování množství; 
osobní, přivlastňovací 
a neurčitá zájmena. 

- Adekvátní slovní zásoba . 

 
9 
 
 
 
 
 
 
 

66 
 

Žák 
- správně osloví osoby, 
- představí se jménem a příjmením, 
- vyjádří svůj věk, sdělí odkud pochází, 
- podá základní informace o členech 

rodiny: jméno, věk, zaměstnání, 
popis, příbuzenské vztahy, 

- vyjádří svůj psychický stav, 
- popíše vnější podobu osob, 
- prezentuje místo bydliště a dům, kde 

žije (vyjmenuje části domu, určí druh 
a pozici nábytku), 

- popíše svůj běžný všední den 
s důrazem na volnočasové aktivity, 
záliby a koníčky, 

- podá informaci o trávení víkendu – 
prázdnin s rodinou a přáteli, 

- charakterizuje jednoduchou 
fyziognomii zvířat a jejich 
schopnosti; pohovoří o oblíbeném 
domácím zvířeti, 

- obecně pohovoří o klimatických 
jevech, charakterizuje roční období, 

- rozliší základní oděvní součástky, 
simuluje nákup, 

- pohovoří o běžných potravinách 
a jídlech, vymezí odlišnosti 
ve stravování různých národů, 
porozumí jídelníčku, provádí nákup 
potravin a jejich platbu, používá 
základní situační fráze (pozdrav, 
dotaz, objednávka, způsob placení). 

Konverzační témata 
- kontaktování osob, 
- představení rodinných 

příslušníků, 
- popis zevnějšku a charakteru 

lidí, 
- bydlení – popis běžného 

domu, 
- denní režim jednotlivce, 
- identifikace druhů zvířat, živá 

příroda, 
- údaje o počasí, 
- výběr oblečení a jeho nákup, 
- základní druhy potravin, 

stravovací odlišnosti, menu, 
nákup jídla, placení penězi. 

 
11 
 
 
 
 

11 
 
 
 
 

11 
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Anglický jazyk 2. cizí jazyk – 2. ročník 

Výsledky a kompetence Tematické celky Hodinová 
dotace 

Jazykové prostředky 
- Fonetika – složitější hláskové 

skupiny (dvojhlásky, troj-
hlásky), problematika disimi-
lace a homofonie, intonační 
vzorce. 

- Pravopis - problematika měk-
čení koncovek, zdvojování 
souhlásek, složitější slova, 
zejména cizího původu. 

- Gramatika – spojení podstat-
ných jmen a sloves 
s předložkami, místní 
a časové předložky; formy 
minulého času – pokračování; 
spojování vět, předložky po-
hybu; klasifikace a stupňování 
adjektiv a adverbií; srovná-
vání – používání intenzifiká-
torů; způsoby vyjadřování bu-
doucnosti (prostý budoucí, 
přítomný průběhový čas, 
vazba „be going to“, existen-
ciální vazba s budoucností); 
slovesná modalita (vyjadřo-
vání rady, nutnosti, zákazu, 
povolení, odmítnutí);  

- Adekvátní slovní zásoba . 

66 Žák 
- by měl umět charakterizovat prosto-

rové struktury, 
- se naučí základní fráze sloužící 

k orientaci, 
- charakterizuje výjimečné a známé 

osoby, 
- pohovoří o aktuálních kulturních 

akcích, 
- vyjádří vlastní emoční rozpoložení, 
- vypráví/napíše jednoduchý příběh, 
- pohovoří o dopravních možnostech 

ve městě, 
- je schopen popsat průběh dovolené 

a naplánovat si prázdninový program, 
- uvažuje o svých profesních plánech 

a o formách dalšího vzdělávání, 
- je schopen vyjádřit intenci svého 

konání; podobu a změny počasí, 
- přemýšlí o konkrétních životních 

podmínkách. 

Konverzační témata 
- charakteristika míst 

a budov ve městě nebo na 
venkově, 

- orientace v prostoru, vyžádání 
informace na cestu, 

- slavné osobnosti a jejich úspě-
chy – charakteristika osob, 

- kulturní aktivity a události, 
- vyjadřování emočních stavů, 

reakce na nebezpečí 
a stav ohrožení, 

- stavba příběhu (individuální 
vyprávění, historické udá-
losti), 

- život ve městě, 
- doprava, 
- dovolená a prázdniny (výlety, 

 
6 
 
 
 
 
4 
 
 
5 
 
 
 
 
 
6 
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Výsledky a kompetence Tematické celky Hodinová 
dotace 

 pobyty, expedice), 
- plány do budoucna (studium, 

zaměstnání), 
- předvídání budoucnosti, před-

povědi počasí, záměry 
a plány, 

- životní prostředí a spojené 
globalizační problémy, 

- zdravý životní způsob, 
- pravidla chování doma a na 

veřejnosti, 
- zásady cestování, prohlídka 

pamětihodností (výběr vý-
značných destinací), 

- projektová činnost v rámci 
vybraných témat. 

 
4 
 
 
 
 
3 
 
4 
 
 
 
 
 
2 
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Anglický jazyk 2. cizí jazyk – 3. ročník 

Výsledky a kompetence Tematické celky Hodinová 
dotace 

Jazykové prostředky 
- Gramatika – úvod do 

předpřítomného času 
prostého; fixace probraných 
časových konstrukcí, 
opakování forem přítomného 
a minulého času, frekvenčních 
příslovcí; vazba „used to“; 
slovesná modalita; vyjádření 
budoucnosti. 

- Adekvátní slovní zásoba - 
rozšiřování základní slovní 
zásoby, začlenění 
specializovaných odborných 
termínů v souvislosti 
s oborovou profilací studia, tj. 
výrazy z oblasti ekonomiky, 
marketingu a vedení fiktivní 
firmy, z turismu a kulturní 
historie. 

41 Žák 
- uvažuje nad formami zdravého 

životního stylu, 
- zvažuje pravidla slušného chování, 
- popíše způsoby cestování, jednotlivé 

památky a vybraná místa pro 
turismus, 

- uvažuje nad formami zdravého 
životního stylu, 

- zvažuje pravidla slušného chování, 
- popíše způsoby cestování, jednotlivé 

památky a vybraná místa pro 
turismus,  

- se naučí vést společenskou 
konverzaci a rozlišovat stylotvorné 
jazykové prostředky ve formálním 
a neformálním prostředí, 

- vyjadřuje a obhajuje různé volní 
postoje vůči výrokům a názorům 
ostatních, 

- vypovídá o okolnostech při ztrátě 
věci a pozorování prostředí, 

- je schopen zařídit pracovní setkání 
formou telefonátu, e-mailu, úředního 
dopisu apod. 

Konverzační témata 
- pravidla chování doma a na 

veřejnosti, 
- zásady cestování, prohlídka 

pamětihodností (výběr 
význačných destinací), 

- zásady vedení společenské 
konverzace (na party, na 
pracovní schůzce, 
v restauraci, na cestách, na 
pracovišti atd.), 

- zaujímání volních postojů 
(souhlas, nesouhlas s výroky), 

- popis ztráty majetku, 
- podávání svědecké výpovědi, 
- domlouvání schůzek 

a pracovních setkání, 
- připomínání činností 

a ujišťování osob, 
- projektová činnost v rámci 

vybraných témat, 
- práce s autentickým 

materiálem. 

 
5 
 
 
 
 
4 
 
 
 
 
4 
 
6 
 
7 
 
 
 
5 
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Anglický jazyk 2. cizí jazyk – 4. ročník 

Výsledky a kompetence Tematické celky Hodinová 
dotace 

Jazykové prostředky 
- Gramatika – perfektum 

průběhové a jeho vztah 
k prosté formě; trpné rody 
ve všech časových rovinách; 
opisné tvary modálních 
sloves; podmínkové věty 2. 
typu; vztažné výrazy. 

- Adekvátní slovní zásoba - 
rozšiřování základní slovní 
zásoby, začlenění 
specializovaných odborných 
termínů v souvislosti 
s oborovou profilací studia, tj. 
výrazy z oblasti ekonomiky, 
marketingu a vedení fiktivní 
firmy, z turismu a kulturní 
historie. 

30  Žák 
- dokáže reagovat na rozličné 

společenské situace, 
- je připraven na získávání informací 

nejrůznějšího charakteru (práce se 
zdroji), 

- navrhuje řešení problémů 
a připomínek. 

Konverzační témata 
- zdvořilé žádosti a nabídky, 

jejich přijímání či odmítání, 
- druhy a způsoby omluv, 
- vyžádání informace, 
- navrhování řešení problémů, 
- vyžadování a vytváření 

návrhů a připomínek, 
- projektová činnost v rámci 

vybraných témat, 
- práce s autentickým 

materiálem. 

 
10 
 
 

10 
 
 
 

10 
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Realizace odborných kompetencí 
Německý jazyk 2. cizí jazyk – 1. ročník 

Výsledky a kompetence Tematické celky Hodinová 
dotace 

Řečové dovednosti 
Žák 
- rozumí internacionalismům, 
- představí sebe i jiné, pozdraví, 
- zeptá se na jméno partnera a odkud 

pochází, 
- hláskuje slova, 
- je schopen zahájit rozhovor, 
- umí počítat, rozumí číslům, 
- objedná si a zaplatí v kavárně, 
- ptá se na předměty, pojmenovává je, 
- hovoří o městech 

a pamětihodnostech, o zemích 
a jazycích, 

- udává zeměpisnou polohu, 
- napíše stručný text o sobě, 
- popíše byt, 
- vyjadřuje časové údaje, sjednává 

termíny, 
- popíše denní program, 
- omlouvá se za zpoždění, 
- zeptá se na cestu, 
- orientuje se v budově. 

Jazykové prostředky 
Žák 
- je schopen rozlišit základní zvukové 

prostředky jazyka, 
- vyslovuje srozumitelně, co nejblíže 

výslovnosti rodilého mluvčího, 
- má dostatečnou slovní zásobu včetně 

frazeologie v rozsahu daných 
tematických okruhů, 

- dodržuje základní pravopisné normy 
v písemném projevu. 

Země příslušné jazykové oblasti 
Žák 
- orientuje se v mapě německy 

mluvících zemí, 
- na základě reálií se seznamuje 

s životem v německy mluvících 
zemích. 

Jazykové prostředky 
Výslovnost 
- slovní přízvuk u křestních 

jmen, 
- slovní přízvuk u sloves 

a číslovek, 
- výslovnost přehlasovaných 

samohlásek ä,ö, ü, 
- větný přízvuk ve větách 

tázacích a oznamovacích, 
- slovní přízvuk u složených 

slov, 
- větná intonace v doplňovací 

otázce. 

Gramatika 
- abeceda, 
- věta oznamovací, 
- věta tázací, 
- časování sloves v přítomném 

čase, 
- sloveso sein, 
- osobní zájmena a slovesa, 
- podstatná jména v čísle 

jednotném a množném, 
- člen určitý a neurčitý, 
- záporné zájmeno kein, 
- složená slova, 
- préteritum slovesa sein, 

haben, 
- doplňovací otázka, 
- zjišťovací otázka, 
- přivlastňovací zájmena 

v 1.pádě, 
- člen ve 4.pádě, 
- přídavná jména, 
- předložky s časovými údaji: 

am, um, von...bis, 
- slovesa s odlučitelnou 

předponou, 
- předložky se 3.pádem, 
- řadové číslovky. 

13 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

52 
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Výsledky a kompetence Tematické celky Hodinová 
dotace 

 Konverzační témata 
- první kontakty s cizincem, 
- rozhovory v kavárně, 

nápojový lístek, účet, 
- komunikace v jazykovém 

kurzu, 
- pamětihodnosti v Evropě, 

jazyky v Evropě, jazyky 
sousedů, 

- bydlení, nábytkový katalog, 
plánek bytu, 

- povolání: učitel, student, 
- termíny a schůzky, dny 

v týdnu, 
- orientace na pracovišti, cesta 

do zaměstnání, 
- město Lipsko, 
- plán města, plán domu, 
- osobní diář, prospekt. 

43 
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Německý jazyk 2. cizí jazyk – 2. ročník 

Výsledky a kompetence Tematické celky Hodinová 
dotace 

Jazykové prostředky 
Výslovnost 
- souhlásky n, ng, nk; r, l, 
- dlouhé a krátké samohlásky, 
- koncovky. 

Gramatika 
- způsobová slovesa, 
- větný rámec, 
- přivlastňovací zájmena 

a zápor, 
- předložky se 4. pádem, 
- předložky se 3. pádem, 
- složený minulý čas, 
- tázací zájmena, 
- stupňování příslovcí, 
- ukazovací zájmena dieser, 

der, 
- rozkazovací způsob, 
- es ve funkci podmětu. 

54 Řečové dovednosti 
Žák 
- hovoří o povoláních, 
- popíše denní program, 
- vyhodnotí statistiku, 
- popíše cestu, 
- vypráví o zájezdě, 
- napíše pohlednici, 
- hovoří o prázdninách a o dovolené, 
- popíše nehodu, 
- napíše text o sobě, 
- poradí si při nakupování, 
- hovoří o jídle, 
- porozumí receptu a sdělí recept, 
- hovoří o oblečení, 
- vyjmenuje, názvy měsíců, dny 

v týdnu a roční období, 
- rozumí informacím o počasí a hovoří 

o počasí, 
- umí pojmenovat části těla, 
- sdělí své zdravotní problémy, 
- umí napsat dopis. 

Jazykové prostředky 
Žák 
- vyslovuje srozumitelně, co nejblíže 

výslovnosti rodilého mluvčího, 
- má dostatečnou slovní zásobu včetně 

frazeologie v rozsahu daných 
tematických okruhů, 

- dodržuje základní pravopisné normy 
v písemném projevu. 

Země příslušné jazykové oblasti 
Žák 
- má faktické znalosti o reáliích dané 

jazykové oblasti, 
- má informace o turisticky 

atraktivních místech v Německu 
a Rakousku. 

Konverzační témata 
- povolání a činnosti, 
- orientace ve městě, plán 

města, městská doprava, 
- turistický ruch, dovolená 

v Německu, cyklistika, 
- plány na prázdniny, 
- na tržnici, v supermarketu, 
- stravovací zvyklosti, recepty, 
- móda, nákup oblečení, 
- počasí, 
- lidské tělo, u lékaře, nemoci, 
- sport.. 

54 
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Německý jazyk 2. cizí jazyk – 3. ročník 

Výsledky a kompetence Tematické celky Hodinová 
dotace 

Jazykové prostředky 
Gramatika 
- vedlejší věty, 
- superlativ, 
- skloňování přivlastňovacích 

zájmen a přídavných jmen, 
- modální slovesa, 
- zvratná zájmena, 
- časová příslovce, 
- slovesné vazby, 
- neurčitá zájmena, 
- nepřímé otázky, 
- přídavná jména bez členu, 
- otázky doplňovací, 
- skloňování osobních zájmen. 

36 Řečové dovednosti 
Žák 
- hovoří o jazycích, o vlastním 

vzdělání, 
- vypráví o rodině, rodinných oslavách, 

poblahopřeje, pozve na oslavu, 
- napíše blahopřání, 
- orientuje se v jízdních řádech, 
- je schopen naplánovat a zamluvit 

cestu, 
- hovoří o zálibách, 
- umí získat potřebné informace 

z médií, 
- vyřídí reklamaci, 
- pohovoří o svých volnočasových 

aktivitách, 
- orientuje se v jídelním lístku, 
- napíše SMS a e-mail. 

Jazykové prostředky 
Žák 
- vyslovuje srozumitelně, co nejblíže 

výslovnosti rodilého mluvčího, 
- má dostatečnou slovní zásobu včetně 

frazeologie v rozsahu daných 
tematických okruhů, 

- dodržuje základní pravopisné normy 
v písemném projevu. 

Země příslušné jazykové oblasti 
Žák 
- má faktické znalosti o reáliích dané 

jazykové oblasti, 
- má informace o multikulturním 

prostředí v Německu. 

Konverzační témata 
- jazyky a učení, 
- rodinné oslavy, příbuzenské 

vztahy, 
- doprava, pracovní a soukromé 

cesty, 
- volný čas – aktivity, spolky, 
- média v našem životě, počítač 

a internet, 
- gastronomie, 
- společenský život. 

36 
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Německý jazyk 2. cizí jazyk – 4. ročník 

Výsledky a kompetence Tematické celky Hodinová 
dotace 

Jazykové prostředky 
Gramatika 
- způsobová slovesa v préteritu, 
- préteritum a perfektum 

dalších sloves, 
- konjunktiv, 
- předložky se 3.p.- rozšíření, 
- slovesa s předmětem ve 3. 

a 4.p., 
- podmínka a následek, 
- neurčitá zájmena, 
- předložky se 3. a 4. p., 
- vedlejší věty vztažné, 
- trpný rod. 

30 Řečové dovednosti 
Žák 
- dovede hovořit o životě ve městě a na 

venkově, 
- čte a vyhodnocuje inzeráty týkající se 

bydlení a zaměstnání, 
- naplánuje prohlídku města, 
- hovoří o kulturních zájmech, 
- zanechá telefonický vzkaz, 
- zformuluje profesní životopis, 
- hovoří o svátcích a zvycích 

v německy mluvících zemích, 
- vypráví o filmu, 
- rozumí popisům produktů. 

Jazykové prostředky 
Žák 
- vyslovuje srozumitelně, co nejblíže 

výslovnosti rodilého mluvčího, 
- má dostatečnou slovní zásobu včetně 

frazeologie v rozsahu daných 
tematických okruhů, 

- dodržuje základní pravopisné normy 
v písemném projevu. 

Země příslušné jazykové oblasti 
Žák 
- má faktické znalosti o svátcích 

a zvycích v německy mluvících zemích, 
- má informace o kulturních reáliích 

německé jazykové oblasti. 

Konverzační témata 
- život ve městě a na venkově, 
- bydlení a stěhování, 
- okružní cesta po městě – kul-

turní zastavení. 
- hledání zaměstnání, 
- inzeráty, životopis, vstupní 

pohovor, 
- svátky v průběhu roku, 
- film, 
- Rakousko – reálie, 
- hotel. 

30 
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Realizace odborných kompetencí 
Ruský jazyk 2. cizí jazyk – 1. ročník 

Výsledky a kompetence Tematické celky Hodinová 
dotace 

Řečové dovednosti 
Žák 
- rozumí jednoduchým souvislým 

projevům monologickým 
i dialogickým, 

- čte s porozuměním věcně i jazykově 
přiměřené texty, orientuje se v textu, 

- odhaduje význam neznámých výrazů, 
používá slovníky, překládá 
jednodušší texty, 

- je schopen ústního a písemného 
projevu situačně a tematicky 
zaměřeného, 

- správně osloví osoby, 
- představí se jménem a příjmením, 

umí se na jméno zeptat, 
- vyjádří svůj věk, sdělí odkud pochází, 

jakými jazyky hovoří, 
- podá základní informace o členech 

rodiny: jméno, věk, zaměstnání, 
příbuzenské vztahy, 

- domluví si telefonicky schůzku, 
- používá zdvořilostní obraty při zdra-

vení, poděkování, omluvě, při 
nedorozuměních a dotazech, jak se co 
řekne rusky, 

- vyjádří radost a údiv, 
- pohovoří o svém týdenním programu, 

o svých volnočasových aktivitách, 
- reaguje na pozvání do kina – přijetí 

pozvání s poděkováním a 
s potěšením, odmítnutí pozvání 
s omluvou. 

Jazykové prostředky 
Žák 
- rozlišuje základní zvukové jednotky 

jazyka, vyslovuje co nejblíže 
přirozené výslovnosti 

- má dostatečnou slovní zásobu včetně 
frazeologie v rozsahu daných 
tematických okruhů 

- ovládá grafickou stránku jazyka, 

Jazykové prostředky 
Zvuková a grafická stránka 
jazyka 
- ruská azbuka – správná 

výslovnost a psaní, 
- jotovaná písmena, 
- pohyblivý přízvuk, 

rozlišování přízvučných 
a nepřízvučných slabik, 

- intonace oznamovacích, 
tázacích a zvolacích vět, 

- pravopis jmen příslušníků 
národů. 

Gramatika 
- věty bez pomocného slovesa 

být, 
- číslovky 1 – 100, spojení pod. 

jmen s číslovkami 2, 3, 4, 
- skloňování pod. jmen 

mužského a ženského rodu 
v jednotném čísle, 

- osobní zájmena v 1. – 4. pádě, 
- přivlastňovací zájmena, 
- I. a II. časování sloves v přít. 

čase, zvratná slovesa, 
časování sloves se změnou 
kmenové souhlásky, 

- budoucí čas. 

Adekvátní slovní zásoba 
související s konverzačními 
okruhy 

36 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

36 
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Výsledky a kompetence Tematické celky Hodinová 
dotace 

dodržuje základní pravopisné normy. 

Země příslušné jazykové oblasti 
Žák 
- seznamuje se postupně s ruskými 

reáliemi, odlišnými zvyklostmi 
a životním stylem v Rusku. 

Konverzační témata 
- kontaktování osob, 
- základní informace o sobě, 
- základní informace o studiu, 
- představení rodinných 

příslušníků, 
- jednoduché telefonování 

a domluvení schůzky, 
- pozvání na návštěvu, 

poděkování, omluva, 
- týdenní režim jednotlivce, 

volnočasové aktivity. 

36 
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Ruský jazyk 2. cizí jazyk – 2. ročník 

Výsledky a kompetence Tematické celky Hodinová 
dotace 

Řečové dovednosti 
Žák 
- rozumí souvislým projevům 

ve standardním řečovém tempu, 
- čte s porozuměním, orientuje se 

v textu, umí nalézt hlavní myšlenky, 
- odhaduje význam neznámých výrazů 

podle kontextu a způsobu tvoření, 
- umí přeložit text a používat slovníky, 
- je schopen ústního i písemného 

vyjádření situačně zaměřeného, 
- formuluje vlastní myšlenky, vede 

dialogy, 
- dokáže si samostatně koupit lístky do 

kina, do divadla…, 
- vyjádří dojmy z představení, 
- vyhledá potřebné informace na 

ruských webových stránkách, 
- sdělí informace o své škole, vyučova-

cích předmětech, průběhu výuky, 
rozvrhu hodin, o školní budově, 

- vyjádří své postoje – co se mu líbí/ 
nelíbí, co má/nemá rád, 

- umí se zeptat na cestu a odpovídá na 
podobné dotazy, 

- opatří si jízdenku a cestuje městskou 
dopravou, 

- umí si poradit při nakupování, 
- rozumí běžným nápisům ve městě, 
- umí vyjádřit dojmy z prohlídky 

města, 
- zapojí se do konverzace o cestování. 

Jazykové prostředky 
Žák 
- ovládá zvukovou a grafickou stránku 

jazyka, 

Jazykové prostředky 
Fonetika 
- výslovnost párových měkkých 

a tvrdých souhlásek, 
- výslovnost ž, š, c, č, šč, 
- pohyblivý přízvuk u sloves 

a pod. jmen, 
- intonace různých typů otázek, 
- intonace souvětí. 

Pravopis 
- pravopis i /y lišící se od 

češtiny, 
- přepis cizích jmen do ruštiny, 
- přepis slov s hláskami h, ř. 

Gramatika 
- řadové číslovky 1. – 30., 
- vyjadřování data, 
- skloňování osobních zájmen 
- minulý čas, vyjádření vykání, 
- skloňování tázacích zájmen – 

pádové otázky, 
- časování sloves pohybu, 
- skloňování pod. jmen 

středního rodu v j. č., 
- pod. jména životná 

a neživotná, 
- skloňování pod. jmen 

v množném čísle, 
- nesklonná podstatná jména, 
- infinitivní konstrukce, 
- vazby s předložkami, 
- modální konstrukce, 
- vedlejší věty příčinné. 

Adekvátní slovní zásoba 
související s konverzačními 
okruhy 

54 
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Výsledky a kompetence Tematické celky Hodinová 
dotace 

- dodržuje základní pravopisné normy, 
- má dostatečnou slovní zásobu včetně 

frazeologie k daným tematickým 
okruhům, 

- umí napsat adresu a jednoduchý 
dopis. 

Země příslušné jazykové oblasti 
Žák 
- má faktické znalosti o reáliích dané 

jazykové oblasti, 
- má informace o turisticky 

atraktivních oblastech, o Moskvě 
a Petrohradu, 

- orientuje se v mapě Ruské federace. 

Konverzační témata 
- návštěva kina, divadla, 

koncertu, kulturní zážitky, 
- dopisování, zásady psaní na 

ruské klávesnici, ruské 
webové stránky 
a vyhledavače, přepis ruských 
slov do latinské abecedy, 

- škola a vzdělání, orientace 
ve školní budově, 

- orientace ve městě a použití 
dopravních prostředků, 
pamětihodnosti města, dojmy 
z prohlídky, 

- nakupování, 
- cestování. 

54 
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Ruský jazyk 2. cizí jazyk – 3. ročník 

Výsledky a kompetence Tematické celky Hodinová 
dotace 

Jazykové prostředky 
Grafická stránka jazyka 
- používání ruské fonetické 

klávesnice při psaní ruských 
textů na české klávesnici 
počítače a při vyhledávání na 
ruských webových stránkách 

Gramatika 
- slovesné vazby odlišné od 

češtiny, 
- skloňování přídavných jmen, 
- zpodstatnělá přídavná jména, 
- datum a letopočet, 
- hodiny, 
- zájmena tázací a vztažná, 
- vedlejší věty příčinné, 
- modální výrazy, 
- vyjádření přibližnosti, 
- vyjádření vzájemnosti. 

Adekvátní slovní zásoba 
související s konverzačními 
okruhy 

36 Řečové dovednosti 
Žák 
- rozumí přiměřeným souvislým proje-

vům v řečovém tempu, 
- čte s porozuměním věcně i jazykově 

přiměřené texty, orientuje se v textu, 
umí nalézt hlavní myšlenky, 

- odhaduje význam neznámých výrazů 
podle kontextu a způsobu tvoření, 

- umí přeložit text a používat slovníky, 
- je schopen ústního a písemného vyjá-

dření situačně a tematicky 
zaměřeného, 

- formuluje vlastní myšlenky a názory, 
- vyjadřuje se přiměřeně v běžných 

předvídatelných situacích, 
- umí se zapojit do společenské 

konverzace při setkání, 
- popíše zevnějšek a charakterové 

vlastnosti osob, formuluje vlastní 
názory na módu a oblékání, 

- dokáže si poradit v krizových situa-
cích - nahlášení krádeže na milici, 

- vyjádří dojmy z exkurze, cesty do 
zahraničí, popíše zážitky, 

- rozumí předpovědi počasí, 
- zeptá se na odjezd a příjezd vlaků, 

koupí si jízdenku. 

Jazykové prostředky 
Žák 
- ovládá zvukovou a grafickou stránku 

jazyka, 
- dodržuje základní pravopisné normy, 
- má dostatečnou slovní zásobu včetně 

frazeologie k tematickým okruhům, 
- vyplní dotazník s osobními údaji. 

Země příslušné jazykové oblasti 
Žák 
- má faktické znalosti o reáliích a kul-

turním dědictví dané jazykové 
oblasti, 

- má informace o Zakarpatské Ukra-
jině, 

- orientuje se v časových pásmech na 
území Ruské federace. 

Konverzační témata 
- setkání přátel po časovém 

odstupu – dotazy a odpovědi, 
jak se komu daří a co je 
nového, 

- popis osob, 
- oblékání, móda, 
- charakteristika osob, 
- společenská konverzace – 

vyjádření omluvy 
a politování, formulování 
vlastních stanovisek a jejich 
zdůvodnění, 

- turistika a cestování, 
- počasí v různých ročních 

obdobích. 

36 
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Ruský jazyk 2. cizí jazyk – 4. ročník 

Výsledky a kompetence Tematické celky Hodinová 
dotace 

Jazykové prostředky 
Gramatika 
- číslovky 100 – 1 000 000, 
- další slovesné vazby odlišné 

od češtiny, 
- 3. stupeň přídavných jmen, 
- další nepravidelná slovesa, 
- skloňování podst. jmen rodu 

ženského podle vzoru 
„tětraď“, 

- vyjádření českého „potřebuji“, 
- podmiňovací způsob, 
- vedlejší věty podmínkové, 
- rozkazovací způsob, 
- předmětné věty se spojkou 

aby, 
- neurčitá zájmena a příslovce, 
- 2. stupeň příd. jmen 

a příslovcí, 
- ukazovací zájmena. 

Adekvátní slovní zásoba 
související s konverzačními 
okruhy 

30 Řečové dovednosti 
Žák 
- rozumí přiměřeným souvislým proje-

vům ve standardním řečovém tempu, 
- čte s porozuměním věcně i jazykově 

přiměřené texty, orientuje se v textu, 
umí nalézt hlavní myšlenky, 

- odhaduje význam neznámých výrazů 
podle kontextu a způsobu tvoření, 

- umí přeložit text a používat slovníky, 
- je schopen ústního a písemného vyjá-

dření na daná témata, 
- formuluje vlastní myšlenky a názory, 
- vyjadřuje se přiměřeně v běžných 

předvídatelných situacích, 
- je připraven na získávání informací 

nejrůznějšího charakteru (práce se 
zdroji), 

- orientuje se v situacích spojených 
s cestováním do Ruska, umí vyplnit 
žádost o vízum, reagovat na dotazy 
při celní a pasové kontrole, 

- objedná si ubytování, umí vyplnit 
přihlašovací formulář, 

- orientuje se v jídelním lístku, objedná 
si jídlo v restauraci, 

- poradí si při nakupování potravin 
i jiných výrobků. 

Jazykové prostředky 
Žák 
- ovládá zvukovou a grafickou stránku 

jazyka, 
- dodržuje základní pravopisné normy, 
- má širokou slovní zásobu včetně 

frazeologie k daným tematickým 
okruhům, 

- vyplní žádost o vízum, přihlašovací 
formulář v hotelu, celní prohlášení, 

- používá ruskou fonetickou klávesnici 
a počítač při získávání informací 
a komunikaci s ruským prostředím. 

Země příslušné jazykové oblasti 
Žák 
- má faktické znalosti o reáliích a kul-

turním dědictví dané jazykové 
oblasti, 

Konverzační témata 
- cestování po Rusku, 
- ochrana životního prostředí, 
- vyřizování víza, 
- cestování letadlem, situace na 

letišti, celní a pasová kontrola, 
- ubytování v hotelu, 
- stravování – v jídelně, 

v bufetu, stolování, 
- nákup potravin, 
- životní styl, 
- péče o zdraví. 

30 
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Výsledky a kompetence Tematické celky Hodinová 
dotace 

- má hlubší geografické znalosti o 
Rusku, 

- je obeznámen s odlišnostmi ruského 
prostředí, se zvyky, tradicemi 
a obyčeji. 
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NÁZEV VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU: ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD 
Obor vzdělání: 63-41-M/01 – Ekonomika a podnikání 
Forma vzdělání: denní 
Platnost: od 1. 9. 2009 počínaje 1. ročníkem 
Počet vyučovacích hodin za studium: 276  

Pojetí  vyučovacího předmětu 

Obecné cíle 
Obecným cílem předmětu je: 

- připravit žáky na aktivní občanský život v demokratické společnosti, 
- pozitivně ovlivňovat hodnotovou orientaci žáků, 
- jednat odpovědně nejen ve vlastní prospěch, ale i pro veřejný zájem, 
- vytvářet kritické myšlení, 
- ctít život jako nejvyšší hodnotu. 

Charakteristika učiva 
- v prvním ročníku téma Člověk v lidském společenství, Občan v demokratické 

společnosti a Soudobý svět, 
- ve druhém ročníku téma Člověk v lidském společenství (sociologie), Člověk jako 

občan, Člověk a právo (historie práva, základní právní pojmy a právní instituce) 
a Člověk a svět (etika), 

- ve třetím ročníku Právo – základní právní odvětví, 
- ve čtvrtém ročníku téma Člověk a psychologie, Psychologie práce jako aplikovaná 

psychologie a Člověk a svět (filosofie). 

Pojetí výuky 
Tabulka 6 - Strategie výuky základů společenských věd 

 1. ročník 2. ročník 3. ročník  4. ročník Celkem 
Základy společenských věd 2 2 2 2 8 
Celkem 2 2 2 2 8 
 
K výuce jsou využívány: 

- výklad, řízený rozhovor, 
- aktivizační metody: skupinová práce, analýza textů, referáty, práce s tiskem, internet, 
- prezentace výsledků individuální i skupinové práce (ústní, písemnou formou), 
- samostatné vyhledávání a zpracovávání informací, 
- kooperativní učení. 

Hodnocení výsledků žáků 
- důraz na sebehodnocení výsledků práce, 
- eseje na daná nebo vybraná témata, 
- samostatné, správné a logické vyjadřování, 
- kultivovanost verbálního projevu, 
- schopnost jasně formulovat svůj názor, 
- schopnost samostatně pracovat s jednoduchým textem, 
- schopnost konstruktivně diskutovat na dané téma, 
- písemné a ústní zkoušení. 
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Přínos k rozvoji klíčových kompetencí 
Komunikativní kompetence 
Absolventi by měli být schopni: 

- vyjadřovat se přiměřeně účelu jednání a komunikační situaci v projevech mluvených 
psaných a vhodně prezentovat, 

- formulovat své myšlenky srozumitelně a souvisle , v písemné podobě přehledně 
a jazykově správně, 

- dodržovat jazykové a stylistické normy a používat odbornou terminologii. 

Personální kompetence 
Absolventi by měli být připraveni: 

- efektivně se učit a pracovat, vyhodnocovat dosažené výsledky a pokrok, 
- dále se vzdělávat. 

Sociální kompetence 
Absolventi by měli být schopni: 

- pracovat v týmu a podílet se na realizaci společných pracovních a jiných činností, 
- přijímat a odpovědně plnit svěřené úkoly. 

Řešit samostatně běžné pracovní i mimopracovní problémy 
Absolventi by měli být schopni: 

- porozumět zadání úkolu nebo určit jádro problému, získat informace potřebné k řešení 
problému, navrhnout způsob řešení, popř. varianty řešení, a zdůvodnit jej, vyhodnotit 
a ověřit správnost zvoleného postupu a dosažené výsledky, 

- uplatňovat při řešení problémů různé metody myšlení, především logické, 
- volit prostředky a způsoby (pomůcky, studijní literaturu, metody a techniky) vhodné 

pro splnění jednotlivých aktivit, využívat zkušeností a vědomostí dříve nabytých. 

Využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a efektivně pracovat 
s informacemi: 
Absolventi by měli být schopni: 

- pracovat s běžným základním a aplikačním programovým vybavením,  
- získávat informace z otevřených zdrojů, zejména pak z internetu,¨ 
- pracovat s informacemi, a to především s využitím prostředků informačních 

a komunikačních technologií. 

Kompetence k pracovnímu uplatnění 
Absolventi by měli být schopni: 

- umět vhodně komunikovat s potenciálními zaměstnavateli, 
- znát práva a povinnosti zaměstnavatelů a pracovníků, 
- osvojit si základní vědomosti a dovednosti potřebné pro rozvíjení vlastních 

podnikatelských aktivit. 
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Průřezová témata 
Člověk v demokratické společnosti 

- upevňování postojů a hodnotové orientace studentů potřebné pro fungování 
demokracie, 

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

- projektová výuka, 
- diskuze o kontroverzních otázkách současnosti, 
- úcta k materiálním a duchovním hodnotám, 
- tolerování názorů druhých, 
- hledání kompromisu mezi osobní svobodou a odpovědností, 
- ochota angažovat se i pro veřejný prospěch. 

Mezipředmětové vztahy 
- cizí jazyky, 
- informační technologie, 
- právo, 
- český jazyk a literatura, 
- dějepis, 
- biologie. 
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Realizace odborných kompetencí 
Základy společenských věd – 1. ročník 

Výsledky a kompetence Tematické celky Hodinová 
dotace 

Žák 
- dokáže vysvětlit význam psychologie 

pro společnost, 
- umí se orientovat v současných 

psychologických směrech, 
- popíše různé obory psychologie, 
- charakterizuje důležité vlastnosti 

osobnosti, orientuje se v negativních 
projevech 

- dokáže vysvětlit základní pojmy 
obecné psychologie, 

- aplikuje obecné poznatky na řešení 
modelových situací, 

- umí se orientovat v rozdílnosti vývoje 
jednotlivých životních etap, 

- popíše rozbor pracovních činností, 
včetně kvalifikace a kompetence, 

- charakterizuje důležitost vlivu 
psycholog. aspektů na pracovní 
výkon jednotlivce, 

- vysvětlí důležitost pracovních 
podmínek na výkon jednotlivce, 

- diskutuje o prevenci v předcházení 
pracovních úrazů, 

- popíše základní styly řízení, 
- dokáže poukázat na důležitost 

motivace v pracovních činnostech. 
 

ČLOVĚK V LIDSKÉM 
SPOLEČENSTVÍ 
 
Obecná psychologie: 
- vznik, vývoj 
- metody 
- psychologické vědy 
- tělesná a duševní stránka, 
- smyslové a rozumové 

poznávání, 
- prožívání a chování, 
- základní psychické procesy, 
- testy IQ 
- psychologie osobnosti 
- typologie osobnosti 
 
Vývojová psychologie: 
- životní cyklus, etapy, 
 
Psychologie práce: 
- pojem, vznik, význam, 
- historie a současnost, 
- PSP v oblasti člověk a práce, 
- PSP v oblasti člověk a stroj, 

 -  PSP v oblasti člověk a člověk 
- výchova a vzdělávání, 
- rodina, vztahy, 
- volný čas a jeho využití, 
- problematika závislosti, 
- víra, náboženské sekty, 
- rasy, etnika, azylanti, 
- postavení mužů a žen. 

  
 
 

56 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 
 
 

10 
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Základy společenských věd – 2. ročník 

Výsledky a kompetence Tematické celky Hodinová 
dotace 

Žák 
- dokáže vysvětlit základní pojmy 

sociologie, 
- aplikuje obecné poznatky na řešení 

modelových situací, 
- umí se orientovat v rozdílnosti vývoje 

přírody a společnosti, 
- porozumí problematice masové 

kultury, 
- umí rozlišit různé skupinové vrstvy 

ve společnosti, 
- debatuje o problematice rovnosti, 
- na konkrétních příkladech poukáže 

na deviantní chování, 
- orientuje se ve vlivu politických stran 

na naší společnost, 
- porozumí provázanosti vzdělávání, 
- dokáže posoudit problematiku 

rodinných vztahů, 
- debatuje o problematice menšin. 

Člověk v lidském společenství 
(člověk a sociologie) 
- předmět, funkce, význam, 
- vznik, vývoj, 
- současná sociologie, 
- příroda a společnost, 
- kultura, pojem, význam, 
- problematika masové kultury, 
- skupinová struktura 

společnosti, 
- skupinové zvláštnosti, 
- problém rovnosti 

ve společnosti, 
- normy ve společnosti, 
- deviantní chování, 
- vlivy politických stran na 

společnost, 
- společenský výzkum, 
- příklady jednoduchého 

průzkumu, 
- výchova a vzdělávání 
- volný čas, 
- problematika závislosti,  
- rodina. 

33 

Žák 
- orientuje se v základních pojmech, 
- pochopí význam etiky pro život, 
- diskutuje o praktických problémech 

etiky, 
- dokáže na modelových situacích 

rozlišit dobro a zlo, 
- umí si uvědomit vlastní postoje 

a chování, 
- chápe vlastní odpovědnost vůči jiným 

lidem. 

Člověk a svět (člověk a etika) 
- základní pojmy, 
- předmět, 
- nástin dějin etiky, 
- směry etiky, 
- morálka a mravnost, 
- vznik morálních norem, 
- svoboda a svědomí, 
- etika v současnosti. 

12 

Žák 
- charakterizuje demokracii, 
- objasní význam práv a svobod, 
- charakterizuje současný politický 

systém, 
- umí posoudit rozdílnost voleb, 
- debatuje o problematice občanské 

společnosti, 
- vysvětlí, jak se projevuje politický 

extremismus  
 
 

Základy politologie: 
- základní principy demokracie, 
- lidská práva, 
- státní občanství, 
- státnost a státní symboly, 
- politický systém, 
- politické strany, 
- volby, princip, druhy, 
- terorismus, 
- současná extrémistická scéna, 
  občanská společnost. 
 

15 
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Výsledky a kompetence Tematické celky Hodinová 
dotace 

Žák 
- vysvětlí rozčlenění současného 

rozdělení světa 
- objasní postavení ČR v Evropě 
- popíše základní funkce a činnosti 

mezinárodních společenství 
- debatuje o projevech globalizace 
 
 
  

Soudobý svět 
- OSN, vznik, význam, 
- NATO, vznik, význam, 
- EU, vznik, význam, 
-  globalizace. 

12 
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Základy společenských věd – 3. ročník 

Výsledky a kompetence Tematické celky Hodinová 
dotace 

 
Žák 
- vysvětlí pojem právo, právní stát, 
- umí rozlišit právní normy od 

ostatních norem, 
- rozliší důležitost pramenů práva, 
- vysvětlí rozdílnost způsobilosti 

k právním úkonům,  
- umí popsat prvky právních vztahů na 

konkrétních příkladech, 
- umí charakterizovat PO, 
- vysvětlí a popíše důležitost právní 

odpovědnosti v praxi, 
- popíše náš systém práva a právní řád, 
- dovede charakterizovat působnost 

soudů, umí popsat hlavní činnosti, 
působnost notářů, státních zástupců 
a advokátů. 

Člověk a právo 
 
Historie práva 
- historie a vývoj ve světě, 
- vývoj práva u nás. 

Základní právní pojmy 
- právní norma, 
- prameny práva, 
- právní skutečnosti, 
- právní vztahy, 
- právní způsobilost, 
- FO a PO, 
- právní odpovědnost, 
- právní řád, systém práva. 

Právní instituce  
- soudy, 
- notářství, 
- státní zastupitelství, 
- advokáti. 

 
 

10 
 
 

15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 
 
 

 

Žák 
- charakterizuje subjekty státní moci, 
- vysvětlí základní práva na příkladech. 

Ústavní právo 
Ústava ČR 
- charakteristiky jednotlivých 

hlav. 
Listina základních práv a svobod 
- základní charakteristika. 

7 

Žák 
- umí vysvětlit základní pojmy státní 

správy, 
- na příkladu vysvětlí postup při 

správním řízení, 
- popíše základní orgány obce, kraje 

a jejich základní činnosti. 

Správní právo 
- základní pojmy a prameny, 
- veřejná a státní správa, 
- správní řízení, 
- zákon o obcích a krajích. 

10 

Žák 
- umí rozlišit a popsat jednotlivé druhy 

vlastnictví, 
- na příkladu popíše rozdílnost mezi 

právem zástavním a zadržovacím, 
- umí vysvětlit použití práva na 

ochranu osobnosti, 
- na příkladu popíše možnosti dědění 

ze závěti a ze zákona, 
- vysvětlí kdy je závěť neplatná, 
- charakterizuje a uvede příklady práva 

duševního vlastnictví, 
- popíše druhy smluv, rozliší podstatné 

a nepodstatné náležitosti. 

Občanské právo 
Základní charakteristika 
- právní pojetí věcí, majetku, 
- věcná práva, 
- práva k věcem cizím, 
- zástavní, zadržovací právo. 
Právo na ochranu osobnosti 
- základní charakteristika. 
Právo dědické 
- základní pojmy, 
- dědění ze zákona, ze závěti. 

Právo duševního vlastnictví 
- základní charakteristika. 

25 
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Výsledky a kompetence Tematické celky Hodinová 
dotace 

Závazkové právo 
- pojem, obsah, 
- vznik, změna, zánik, 
- pojmenované smlouvy. 
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Základy společenských věd – 4. ročník 

Výsledky a kompetence Tematické celky Hodinová 
dotace 

Žák 
- vysvětlí základní pojmy podnikání, 
- umí popsat a charakterizovat 

obchodní společnosti a družstvo, 
- orientuje se v základních pravidlech 

hospodářské soutěže, 
- na příkladech popíše nekalou soutěž 
- umí rozlišit používání občanského 

a obchodního zákoníku ve vztahu 
ke smlouvám. 

Obchodní právo 
- základní charakteristika, 
- průřez obchodními 

společnostmi, 
- hospodářská soutěž, 
- obchodní závazkové vztahy 
- druhy smluv. 

20 

Žák 
- vysvětlí práva a povinnosti mezi 

manželi, rodiči a dětmi, 
- popíše práva a povinnosti osobního 

a majetkového charakteru, 
- rozliší různé druhy náhradní péče 

dětí. 

Rodinné právo 
- pojem, prameny, 
- vztahy mezi rodiči a dětmi, 
- vyživovací povinnosti. 

10 

Žák 
- umí vyhledat příslušné právní úpravy 

v zákoníku práce, 
- orientuje se v základních pojmech 

zákona o zaměstnanosti, 
- vysvětlí práva a povinnosti 

zaměstnance a zaměstnavatele, 
- popíše základní a ostatní náležitosti 

pracovní smlouvy, 
- umí vyhotovit pracovní smlouvu, 
- vysvětlí nárok zaměstnance na 

dovolenou, 
- orientuje se v základních zásadách 

ve vztahu zaměstnavatel a odbory. 

Pracovní právo 
- základní pojmy, prameny, 
Zákon o zaměstnanosti 
- základní charakteristika, 
- činnost úřadů práce. 
Zákoník práce 
- pracovně právní vztahy, 
- pracovní poměr, 
- pracovní doba, 
- pracovní řád, pracovní kázeň, 
- odpovědnost zaměstnance za 

škodu, 
- odpovědnost zaměstnavatele 

za škodu, 
- práce konané mimo pracovní 

poměr, 
- zaměstnavatel a odbory. 

15 

Žák 
- orientuje se v základních 

ustanoveních trestního zákona, 
- charakterizuje podmínky trestní 

odpovědnosti, 
- diskutuje o možnostech alternativních 

trestů. 

Trestní právo 
- základní pojmy, prameny, 
- trestní odpovědnost, 
- trestní právo hmotné, 
- trestní právo procesní. 

15 
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NÁZEV VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU: DĚJEPIS 
Obor vzdělání: 63-41-M/01 – Ekonomika a podnikání 
Forma vzdělání: denní 
Platnost: od 1. 9. 2009 počínaje 1. ročníkem 
Počet vyučovacích hodin za studium: 108  

Pojetí  vyučovacího předmětu 

Obecné cíle 
Dějepis je součástí společenskovědní složky všeobecného vzdělávání. Poznání minulosti 
umožňuje žákům lépe porozumět světu, v němž žijí, a aktivně se účastnit života 
v demokratické společnosti. Výuka dějepisu má nezastupitelnou úlohu při formování 
osobnosti člověka, utváření jeho hodnotové a názorové orientace, uvědomování si vlastní 
identity a odpovědnosti za současný stav, učí žáky kriticky myslet a nenechat se sebou 
manipulovat. 

Charakteristika učiva 
Výuka dějepisu na středních školách navazuje na znalosti a dovednosti získané během 
základního vzdělání a systematizuje různé historické informace, s nimiž se žáci ve svém 
životě setkali (v masmédiích, v umění, při obecné výměně informací...). Koncepce výuky je 
výběrová. Poměr světových (především evropských) dějin má být rozvržen tak, aby 
umožňoval chápání historických událostí a příčinných vztahů v určitém kontextu. s ohledem 
na nízkou hodinovou dotaci předmětu jsou jednotlivá období zastoupena v systému 
vzdělávání různou měrou – pozornost je věnována především moderním dějinám 
a současnosti, protože jsou významné pro porozumění dnešku. 

Pojetí výuky 
Tabulka 7 - Strategie výuky předmětu dějepis 

 1. ročník 2. ročník 3. ročník  4. ročník Celkem 
Dějepis 3 - - - 3 
Celkem 3 - - - 3 
 
Výuka má být pro žáky zajímavá a pozitivně motivující. Je třeba rozvíjet nejen žákovy 
intelektové schopnosti, dovednosti a funkční gramotnost, ale i komunikativní kompetence 
a pozitivně ovlivňovat jeho hodnotovou orientaci. Žáci by neměli být zahrnuti přemírou 
faktografie. Z množství poznatků je třeba vybrat klíčové momenty, které měly rozhodující 
vliv na další vývoj dějin. 
Pozornost bude věnována i regionálním dějinám, zejména v samostatné práci žáků. Žáci 
budou vedeni k samostatnému vyhledávání informací (historická literatura, internet), jejich 
hodnocení a prezentaci ústní nebo písemnou formou. 

Hodnocení výsledků žáků 
Znalosti získané v průběhu studia budou kontrolovány průběžně, a to ústní i písemnou 
formou. Součástí klasifikace bude i samostatná práce žáků. Hodnocení bude probíhat 
v souladu s platným klasifikačním řádem. 

Přínos k rozvoji klíčových kompetencí a průřezová témata 
Dějepis vede žáky k tomu, aby využívali svých znalostí minulosti k porozumění současnosti. 
V žácích je třeba prohlubovat zájem o politické a společenské dění u nás i ve světě i o veřejné 
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záležitosti lokálního charakteru a vést je k zodpovědnosti za další vývoj společnosti. 
Zařazováním průřezových témat je možno pozitivně ovlivňovat hodnotovou orientaci žáků 
a jejich morální postoje, učit je občanskému soužití, odpovědnosti za stav životního prostředí 
a kulturního dědictví. Žáci se učí vést aktivně diskusi, formulovat a obhajovat své názory 
a postoje, velmi důležitý je rozvoj kritického myšlení – žáci se učí pracovat s různými zdroji 
informací a kriticky je hodnotit a prezentovat. 

Mezipředmětové vztahy 
Žáci budou vedeni k uplatňování dějepisného učiva v občanské nauce, českém jazyce 
a literatuře, zeměpise, ekonomice, případně v dalších předmětech, a také k tomu, aby 
historické poznatky získané v jiných předmětech dokázali použít i při výuce dějepisu. 
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Realizace odborných kompetencí 
Dějepis – 1. ročník 

Výsledky a kompetence Tematické celky Hodinová 
dotace 

Žák 
- objasní smysl poznávání minulosti 

a variabilitu jejího výkladu. 

Úvod do dějepisu: 
- význam poznávání minulosti, 
- způsoby poznávání minulosti, 
- variabilita výkladů minulosti. 

3 

Žák 
- doloží kulturní a civilizační přínos 

starověkých civilizací konkrétními 
příklady, 

- objasní vliv judaismu, křesťanství 
a antického dědictví na utváření 
Evropy. 

Starověk: 
- civilizační a kulturní přínos 

starověkých civilizací, 
- antická kultura a její dědictví, 
- judaismus a křesťanství jako 

jeden ze základů evropské 
civilizace. 

6 

Žák 
- charakterizuje obecně středověk 

a jeho kulturu, 
- objasní vznik tržního hospodářství 

ve středověku, 
- zná počátky a rozvoj české státnosti, 
- na konkrétních památkách regionu 

do-kumentuje vývoj středověkého 
umění. 

Středověk: 
- stát, společnost a církev, 
- český středověký stát, 
- kultura středověku. 

15 

Žák 
- vysvětlí významné společenské 

změny v raném novověku, 
- charakterizuje problémy začlenění 

českého stavovského státu do habs-
burského soustátí, 

- objasní nerovnoměrnost historického 
vývoje v raně novověké Evropě, 

- charakterizuje osvícenství a doloží 
jeho význam, 

- vysvětlí podstatu merkantilismu, 
- charakterizuje umění raného 

novověku na konkrétních památkách 
v regionu. 

Raný novověk 16. – 18. století: 
- humanismus a renesance, 
- zámořské objevy, 
- český stát a habsburské 

soustátí, 
- reformace a protireformace, 
- nerovnoměrný vývoj 

v Evropě, 
- osvícenství a reformy, 
- absolutismus a počátky 

parlamentarismu, 
- baroko a klasicismus. 

15 

Žák 
- na příkladu americké a francouzské 

revoluce vysvětlí boj za občanská 
práva a vznik občanské společnosti, 

- popíše obecné cíle revoluce 1848 
a její program a výsledky v českých 
zemích. 

NOVOVĚK 19. STOLETÍ 
Velké občanské revoluce: 
- USA,  
- VFBR,  
- 1848. 

Žák: 
- objasní vznik novodobého českého 

národa a jeho úsilí o emancipaci, 

Společnost a národy: 
- národní hnutí v Evropě 

a českých zemích, 

33 
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Výsledky a kompetence Tematické celky Hodinová 
dotace 

- popíše česko-německé vztahy, 
- zná postavení Židů a Romů 

ve společnosti v 19. století,  
- vysvětlí způsob vzniku národních 

států. 

- česko-německé vztahy, 
- postavení minorit, dualismus 

v habsburské monarchii, vznik 
národních států v Německu 
a Itálii. 

Žák: 
- popíše proces modernizace 

společnosti v oblasti výroby, 
dopravy, urbanizace 
a demografického vývoje. 

Modernizace společnosti: 
- technická, průmyslová 

a komunikační revoluce, 
- urbanizace, demografický 

vývoj, evropská koloniální 
expanze 

Žák: 
- vysvětlí změny v sociální struktuře 

společnosti, postavení žen, pokrok 
v sociálním zákonodárství, 
ve vzdělávání a ve vědě,  

- na konkrétních příkladech 
charakterizuje vývoj umění v 19. 
století těchto rizik. 

Modernizovaná společnost 
a jedinec: 
- změny v sociální struktuře 

společnosti, 
- postavení žen, 
- sociální zákonodárství, 
- vzdělání a věda, 
- umělecké směry. 

 

Žák 
- vysvětlí rozdělení světa v důsledku 

koloniální expanze a vztahy mezi 
velmocemi, 

- rámcově popíše průběh 1. světové 
války a její dopad na obyvatelstvo, 

- objasní cíle 1. čs. odboje a působení 
čs. legií, 

- vysvětlí důsledky porážky Ústředních 
mocností a poválečné uspořádání 
Evropy a světa, 

- vysvětlí vývoj v Rusku. 

NOVOVĚK 20. STOLETÍ 
Vztahy mezi velmocemi: 
- koloniální expanze a rozdělení 

světa v 19. a na počátku 20. 
století, 

- první světová válka, 
- české země za 1. světové 

války, 
- první odboj, 
- poválečné uspořádání Evropy 

a světa, 
- vývoj v Rusku. 

36 



 82 

Výsledky a kompetence Tematické celky Hodinová 
dotace 

Žák: 
- charakterizuje první čs. republiku po 

stránce politické, hospodářské 
a kulturní včetně národnostního 
složení jejího obyvatelstva, 

- popíše projevy a důsledky velké 
hospodářské krize, 

- charakterizuje fašismus, nacismus 
a frankismus, 

- charakterizuje komunismus v SSSR, 
- popíše mezinárodní vztahy v období 

mezi dvěma světovými válkami, 
- rámcově popíše průběh 2. světové 

války, vysvětlí německé válečné cíle, 
popíše válečné zločiny, holocaust, 

- charakterizuje nacistickou politiku na 
území bývalého Československa, 

- popíše formy 2. čs. odboje a objasní 
jeho cíle a význam, 

- vysvětlí výsledky války a poválečné 
uspořádání v Evropě a ve světě. 

Demokracie a diktatura 
- Československo 

v meziválečném období, 
- autoritativní a totalitní režimy, 
- nacismus v Německu, 
- komunismus v Rusku a SSSR, 
- velká hospodářská krize, 
- mezinárodní vztahy v 20. 

a 30. letech, 
- růst napětí a cesta k válce, 
- druhá světová válka, 
- Československo za války, 
- druhý čs. odboj, 
- válečné zločiny, holocaust,  
- důsledky války. 

Žák: 
- objasní uspořádání světa a jeho 

důsledky pro ČSR, 
- objasní pojem studená válka, popíše 

její projevy a důsledky, 
- charakterizuje komunistický režim 

v ČSR a jeho vývoj v souvislosti 
s vývojem v SSSR a průběhem 
studené války, 

- popíše perzekuci odpůrců 
komunismu, 

- rozebere vývoj ve vyspělých 
demokraciích a ekonomickou 
integraci, 

- vysvětlí rozdíl mezi tržní a centrálně 
řízenou ekonomikou, 

- popíše dekolonizaci a objasní 
problémy 3. světa, 

- objasní příčiny a rozpad sovětského 
bloku, 

- popíše zánik komunistické vlády u 
nás a rozpad společného státu Čechů 
a Slováků, 

- diskutuje o globálních problémech 
světa. 

Svět v blocích 
- poválečné uspořádání světa 

a Evropy, 
- poválečné Československo 
- studená válka, 
- komunistická diktatura 

v Československu a její vývoj, 
- 3. čs. odboj, 
- demokratický svět, 
- USA a SSSR – světové 

supervelmoci, 
- třetí svět a dekolonizace, 
- konec bipolarity Východ – 

Západ,  
- globalizace. 
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NÁZEV VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU: ZEMĚPIS 
Obor vzdělání: 63-41-M/01 – Ekonomika a podnikání 
Forma vzdělání: denní 
Platnost: od 1. 9. 2009 počínaje 1. ročníkem 
Počet vyučovacích hodin za studium: 72 

Pojetí  vyučovacího předmětu 

Obecné cíle 
Hlavním cílem předmětu je studium vazeb lidské společnosti a přírodní sféry. Zeměpis rozvíjí 
geografické myšlení nezbytné pro chápání geografických, kulturních, politických 
a demografických souvislostí. Zaměřuje se na vystižení základních trendů, dynamiku jevů 
a procesů. 
 
Žáci: 

- jsou schopni pokládat geografické otázky (např. kde a proč je co umístěno, jaké jsou 
příčiny a důsledky) a odpovídat na ně, 

- provádějí srovnání makroregionů, států, popř. oblasti podle daných kritérií včetně 
srovnání se svou zemí, 

- získávají z odborné literatury, statistických materiálů, sdělovacích prostředků nebo 
z internetu informace vztahující se k problematice a zpracovávají je do určité podoby, 

- orientují se v aktuální politické, ekonomické, demografické a ekologické situaci 
současného světa a jeho částí. 

Charakteristika učiva 

Pojetí výuky 
Tabulka 8 - Strategie výuky předmětu zeměpis 

 1. ročník 2. ročník 3. ročník  4. ročník Celkem 
Zeměpis - 2 - - 2 
Celkem - 2 - - 2 
 
Výuka je založena na: 

- výkladu, řízeném rozhovoru, 
- aktivizační metody: skupinová práce, analýza dokumentu, referáty, 
- samostatné práci s textem a mapou, 
- prezentaci výsledků individuální i týmové práce ústní nebo písemnou formou, 
- samostatném vyhledávání informací (knihovna, internet). 

Hodnocení výsledků žáků 
- samostatné, správné a logické vyjadřování, 
- práce s mapou a dokumentem, 
- aplikace obecných poznatků na geografii regionu, 
- kultivovanost verbálního projevu, 
- vypracování referátů, 
- sebehodnocení vlastní práce. 
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Přínos k rozvoji klíčových kompetencí 
Občanské kompetence 
Vzdělání směřuje k tomu, aby absolventi: 

- dbali na dodržování zákonů a pravidel chování, respektovali práva a osobnost jiných 
lidí, vystupovali proti nesnášenlivosti, xenofobii a diskriminaci, 

- aktivně se zajímali o politické a společenské dění u nás a ve světě i o veřejné 
záležitosti lokálního charakteru, 

- chápali význam životního prostředí pro člověka a jednali v duchu udržitelného 
rozvoje, 

- byli hrdí na tradice a hodnoty svého národa, chápali jeho minulost i současnost 
v evropském a světovém kontextu, 

- uměli myslet kriticky – tj. dokázali zkoumat věrohodnost informací, nenechávali se 
manipulovat, tvořili si vlastní úsudek a byli schopni o něm diskutovat s jinými lidmi. 

Komunikativní kompetence 
Absolventi by měli být schopni: 

- formulovat své myšlenky srozumitelně a souvisle, v písemné podobě přehledně 
a jazykově správně, 

- aktivně se účastnit diskusí, formulovat a obhajovat své názory a postoje, respektovat 
názory druhých, 

- zpracovávat jednoduché texty na běžná i odborná témata a různé pracovní materiály, 
dodržovat jazykové a stylistické normy i odbornou terminologii. 

Personální kompetence 
Absolventi by měli být připraveni: 

- stanovovat si cíle a priority podle svých osobních schopností, zájmové a pracovní 
orientace a životních podmínek, 

- efektivně se učit a pracovat, vyhodnocovat dosažené výsledky a pokrok, 
- využívat ke svému učení zkušeností jiných lidi, učit se i na základě zprostředkovaných 

zkušeností, 
- přijímat hodnocení svých výsledků a způsobu jednání i ze strany jiných lidí, adekvátně 

na ně reagovat, přijímat radu i kritiku, 
- dále se vzdělávat, pečovat o své fyzické a duševní zdraví. 

Sociální kompetence 
Absolventi by měli být schopni: 

- pracovat v týmu a podílet se na realizaci společných pracovních a jiných činností, 
- přispívat k vytváření vstřícných mezilidských vztahů a k předcházení osobních 

konfliktů, nepodléhat předsudkům a stereotypům v přístupu k jiným lidem. 

Řešit samostatně běžné pracovní i mimopracovní problémy 
Absolventi by měli být schopni: 

- porozumět zadání úkolu nebo určit jádro problému, získat informace potřebné k řešení 
problému, navrhnout způsob řešení, popř. varianty řešení, a zdůvodnit jej, vyhodnotit 
a ověřit správnost zvoleného postupu a dosažené výsledky, 

- uplatňovat při řešení problémů různé metody myšlení (logické, matematické, 
empirické, heuristické) a myšlenkové operace, 

- volit prostředky a způsoby (pomůcky, studijní literaturu, metody a techniky) vhodné 
pro splnění jednotlivých aktivit, využívat zkušeností a vědomostí nabytých dříve. 
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Využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a efektivně pracovat 
s informacemi: 
Absolventi by měli umět: 

- pracovat s osobním počítačem a s dalšími prostředky informačních a komunikačních 
technologií, 

- pracovat s běžným základním a aplikačním programovým vybavením, 
- učit se používat nový aplikační software, 
- získávat informace z otevřených zdrojů, zejména pak z celosvětové sítě Internet, 
- pracovat s informacemi, a to především s využitím prostředků informačních 

a komunikačních technologií. 

Aplikovat základní matematické postupy při řešení praktických úkolů 
Absolventi by měli umět: 

- správně používat pojmy kvantifikujícího charakteru, 
- využívat a vytvářet různé formy grafického znázornění (tabulky, diagramy, grafy, 

schémata apod.) reálných situací a používat je pro řešení, 
- správně používat a převádět jednotky. 

Průřezová témata 
Občan v demokratické společnosti 
Cíl: rozvoj klíčových kompetencí 

- orientace v masových médiích, jejich využití a kritické hodnocení 
- dovednost jednat s lidmi, schopnost diskutovat o citlivých nebo kontroverzních 

otázkách, hledání kompromisních řešení 
- ochota angažovat se nejen pro vlastní prospěch, ale i pro veřejné zájmy a ve prospěch 

lidí v jiných zemích a na jiných kontinentech 
- úcta k materiálním a duchovním hodnotám, dobrému životnímu prostředí a snaha je 

chránit a zachovat pro budoucí generace 
Obsah: 
- komunikace, vyjednávání, řešení konfliktů, 
- společnost – její různí členové a společenské skupiny, kultura, náboženství, 
- historický vývoj (především v 19. a 20. století), 
- stát, politický systém, politika, soudobý svět, 
- masová média, 
- morálka, svoboda, odpovědnost, tolerance, solidarita. 

Člověk a životní prostředí 
Cíl:  

- rozvoj klíčových kompetencí 
- schopnost a zájem učit se poznávat svět a lépe mu rozumět 
- dovednost efektivně pracovat s informacemi, tj. umět informace získávat a kriticky je 

vyhodnocovat 
Obsah: 

- základy obecné ekologie 

Informační a komunikační technologie 
Cíl:  

- rozvoj klíčových kompetencí 
- schopnost pracovat s informacemi a s komunikačními prostředky 
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Obsah: 
- textový editor 
- tabulkový procesor 
- prezentační program 
- grafický program 
- internet 

Mezipředmětové vztahy 
- dějepis, 
- informační technologie, 
- ekonomika, 
- český jazyk a literatura, 
- občanská nauka, 
- statistika, 
- geografie cestovního ruchu, 
- cestovní ruch. 
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Realizace odborných kompetencí 
Zeměpis – 2. ročník 

Výsledky a kompetence Tematické celky Hodinová 
dotace 

Žák 
- rozliší a porovná státy světa a jejich 

mezinárodní integrační seskupení 
a organizace podle kritérií vzájemné 
podobnosti a odlišnosti, 

- lokalizuje na politické mapě světa 
hlavní aktuální geopolitické změny 
s přihlédnutím k historickému vývoji 

Politická geografie 
- politické uspořádání států, 
- mezinárodní integrace, 
- problémové oblasti světa, 
- globalizace. 

19 

Žák 
- rozlišuje na konkrétních územních 

příkladech mikroregionální, 
regionální, státní, makroregionální 
a globální geografickou dimenzi, 

- lokalizuje na mapách makroregiony 
světa, vymezí jejich hranice, zhodnotí 
jejich přírodní, kulturní, politické 
a hospodářské poměry a jednotlivé 
makroregiony vzájemně porovná, 

- zhodnotí polohu, přírodní a sociální 
poměry jednotlivých makroregionu 
světa, 

- lokalizuje hlavní rozvojová jádra 
a periferie světových regionů. 

Afrika islámská a subsaharská, 
Amerika Severní a Latinská, 
Austrálie a Oceánie, 
Hlavní asijské makroregiony 
a Rusko, 
Evropa, 
- západní, 
- severní, 
- jižní, 
- jihovýchodní, 
- východní, 

Středoevropský region. 

53 
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NÁZEV VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU: ZÁKLADY PŘÍRODNÍCH VĚD 
Obor vzdělání: 63-41-M/01 – Ekonomika a podnikání 
Forma vzdělání: denní 
Platnost: od 1. 9. 2009 počínaje 1. ročníkem 
Počet vyučovacích hodin za studium: 144 

Pojetí  vyučovacího předmětu 

Obecné cíle 
Předmět základy přírodních věd přispívá k chápání přírodních jevů a jejich souvislostí 
v přírodě i v každodenním životě, učí žáky klást si otázky o okolním světě a vyhledávat k nim 
relevantní, na důkazech založené odpovědi. 
 
Přírodovědné vzdělání směřuje k tomu, aby žák: 

- rozlišoval fyzikální realitu a fyzikální model, 
- získal základní představy o látkové a polní formě hmoty, o struktuře látek a jejich 

fyzikálních vlastnostech, 
- správně používal fyzikální jednotky, násobné a dílčí jednotky, 
- znal názvosloví a složení látek znečišťujících životní prostředí a potraviny, 
- pochopil chemické zákonitosti a teorii o stavbě látek, 
- kladl důraz na dodržování správné životosprávy a vhodné skladby potravin, 
- uměl řešit jednoduchý fyzikální problém a opatřil si k tomu vhodné informace, 
- uplatnil obecné poznatky k vysvětlení konkrétního fyzikálního jevu, 
- chápal přínos přírodních věd při objasňování jevů v přírodě, v každodenním životě, 

pro ochranu životního prostředí i svého zdraví, 
- pochopil zákonitosti vzniku vývoje a stavby organismů, 
- zdůvodnil nezbytnost trvale udržitelného rozvoje, který nezničí životní prostředí 

a lidskou civilizaci, 
 
Pro praktický život směřuje přírodovědné vzdělávání k tomu, aby žáci získali: 

- motivaci přispět k dodržování zásad udržitelného rozvoje v občanském životě i 
v odborné pracovní činnosti, 

- pozitivní postoj k přírodě, 
- schopnost eliminovat negativní vlivy všech toxikomanií, 
- komunikativní dovednosti, 
- motivaci k celoživotnímu vzdělávání v přírodovědné oblasti. 

Charakteristika učiva 
Učební osnovy jsou zpracovány pro vyučování v rozsahu 6 týdenních vyučovacích hodin za 
studium. 
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Z hlediska klíčových kompetencí klademe důraz zejména na: 
- dovednost analyzovat a řešit problémy, 
- aplikaci poznatků v běžném životě, 
- využívání poznatků o vzájemných přeměnách různých forem energie a jejich přenosu 

při řešení konkrétních problémů a úloh, 
- zhodnocení výhod a nevýhod využívání různých energetických zdrojů z hlediska vlivu 

na životní prostředí, 
- posílení pozitivních rysů osobnosti (pracovitost, přesnost, důslednost, sebekontrolu 

a odpovědnost, vytrvalost a schopnost překonávat překážky), 
- schopnost pracovat ve skupině, umět prosadit vlastní názory a přijmout myšlenky 

ostatních. 
Hloubka probíraného učiva je variabilní, ovlivňují ji zejména vstupní vědomosti a dovednosti 
žáků. Počty vyučovacích hodin u jednotlivých tématických celků jsou pouze orientační. 
Vyučující může provést podle svého uvážení úpravy obsahu i rozsahu učiva s přihlédnutím k 
úrovni konkrétní třídy.Změny nesmějí narušit logickou návaznost učiva. 

Pojetí výuky 
Tabulka 9 - Strategie výuky přírodovědného vzdělávání 

 1. ročník 2. ročník 3. ročník  4. ročník Celkem 
Biologie 2 - - - 2 
Fyzika - 1 - - 1 
Chemie 1 - - - 1 
Celkem 3 1 - - 4 
 
V základu přírodních věd je využíváno tradičních metod (výkladové hodiny) i moderních 
výukových metod (práce s PC). Je nutné zohlednit jednak individuální vzdělávací potřeby 
žáků a také jejich intelektuální úroveň. Žák by měl probrané pojmy, jevy a zákony pochopit 
ve vzájemných souvislostech a tak, aby byl schopen si další potřebné poznatky samostatně 
vyhledávat a doplňovat. Důraz je kladen na sociálně komunikativní aspekty učení 
a vyučování (diskuse, týmová spolupráce a kooperace – projeví se zejména při shrnutí 
a opakování učiva, při laboratorních pracích). Učitel bude dbát na aktualizaci učiva a bude 
uvádět příklady aplikace poznatků z přírodních věd v technice, v občanském životě a při 
ochraně život prostředí. 
Vyučující zdůrazňuje pravidla bezpečného zacházení s technickými prostředky, s chemi-
káliemi a dále zdůrazňuje zásady poskytování první pomoci. 

Hodnocení výsledků žáků 
K hodnocení žáků se používá různých forem zjišťování úrovně znalostí: ústní zkoušení, 
písemné zkoušení (testy s výběrem odpovědí, opakovací testy). Způsoby hodnocení by měly 
spočívat v kombinaci známkování, slovního hodnocení, využívání bodového systému, 
pozornost by měla opět být věnována sebehodnocení žáků 
 
Hodnotí se: 

- výsledky v písemných testech výsledky při ústním zkoušení,  
- schopnost samostatného úsudku, 
- schopnost výstižné formulace s využitím odborné terminologie. 

Přínos k rozvoji klíčových kompetencí 
Vzdělávání v základu přírodních věd přispívá k rozvoji klíčových a občanských kompetencí, 
aby žák byl schopen: 
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- najít vhodnou míru sebevědomí a odpovědnosti za své jednání, 
- vlastního úsudku, 
- prosadit a zdůvodnit vlastní názor a zároveň přijímat kompromisy, 
- rozvíjet vyjadřovací schopnosti, 
- efektivně se učit a pracovat, soustavně se vzdělávat, 
- přijímat hodnocení svých výsledků, přijímat radu i kritiku, 
- vystihnout jádro problému, 
- rozvíjet dovednost aplikovat získané poznatky, přijímat odpovědnost za vlastní 

rozhodování a jednání (v pracovní činnosti i v osobním životě), 
- vytvářet úctu k živé i neživé přírodě a jedinečnosti života na Zemi, respektovat život 

jako nejvyšší hodnotu, aktivně se zapojovat do ochrany a zlepšování životního 
prostředí, 

- jednat hospodárně, uplatňovat nejen kriterium ekonomické efektivnosti, ale i hledisko 
ekologické,  

- učit se poznávat svět a lépe mu rozumět (rozumět přírodním zákonům, odpovědnost 
člověka za uchování přírodního prostředí, osvojovat si technologické metody 
a pracovní postupy šetrné k životnímu prostředí), 

- dbát na bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci, chápat ji jako součást péče o 
zdraví své i spolupracovníků, 

- pracovat s informacemi a kriticky je vyhodnocovat. 

Průřezová témata 
Člověk a svět práce 
Výuka přírodovědných předmětů by měla: 

- vést žáky k odpovědnosti za vlastní život a zdraví, 
- naučit žáky vyhledávat a posuzovat informace o profesních příležitostech, o 

vzdělávací nabídce. 

Člověk a životní prostředí 
Žák by se měl naučit: 

- poznávat svět a lépe mu rozumět, 
- vytvářet si úctu k živé i neživé přírodě a jedinečnosti života na Zemi, 
- respektovat život jako nejvyšší hodnotu, 
- prosazovat trvale udržitelný rozvoj ve své pracovní činnosti, 
- vytvářet si citlivý vztah k přírodě, 
- získávat schopnosti i motivaci k aktivnímu utváření zdravého životního prostředí 

a odstraňování chudoby v celosvětovém měřítku,  
- chápat člověka jako součást přírody, bez které nemůže žít, 
- hodnotit sociální chování z hlediska zdraví, spotřeby a prostředí, 
- zapojovat se do ochrany životního prostředí – jedné z životně důležitých podmínek 

uchování kontinuity lidské společnosti a její kultury, 
- dbát na bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci a v běžném životě, umět 

poskytnout první pomoc, 
- vyhodnocovat vliv prostředí na lidské zdraví z hlediska dobrovolných a vynucených 

zdravotních rizik, 
- metody ochrany přírody a společnosti před důsledky havárie v jaderných elektrárnách, 
- způsoby zneškodňování jaderných odpadů. 

Informační technologie 
Žák by měl být schopen: 
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- pracovat s internetem, vyhledávat potřebné informace, 
- efektivně pracovat s informacemi, umět je získávat a kriticky vyhodnocovat 

Občan v demokratické společnosti 
Žák: 

- si váží materiálních, duchovních a přírodních hodnot a uvědomuje si nutnost jejich 
zachování pro budoucí generace, 

- toleruje odlišné názory, 
- orientuje se v globálních problémech současného světa, 
- zná Listinu základních práv a svobod, 
- respektuje pluralismus názorů, toleruje odlišné rasy, kultury, etnika, 
- sleduje nejenom osobní, ale i veřejné zájmy při řešení ekonomických problémů, 
- podporuje demokracii a občanskou společnost, 
- přistupuje zodpovědně k partnerství, spolupráci a solidaritě v evropské i globalizující 

se společnosti, 
- rozvíjí svou lidskou individualitu, 
- umí jednat s lidmi, diskutovat o citlivých otázkách, hledat kompromisní řešení 

Mezipředmětové vztahy 
- fyzika, 
- matematika, 
- biologie, 
- informační technologie, 
- občanská nauka, 
- chemie. 
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Realizace odborných kompetencí 
Biologie – 1. ročník 

Výsledky a kompetence Tematické celky Hodinová 
dotace 

Žák 
- zná a chápe přínos vědeckých 

osobností a jejich objevů pro rozvoj 
přírodních věd. 

Úvod 
- dějiny biologie. 

2 

Žák 
- popíše buňku jako základní 

a stavební jednotku života, porovná 
různé typy buněk, vysvětlí rozdíl 
mezi autotrofní a heterotrofní 
buňkou, vysvětlí rozmnožování 
buněk, 

-  zná biogenní prvky a význam vody 
v organismech, definuje organické 
a anorganické látky, 

- popíše stavbu a funkci jednotlivých 
pletiv, zná orgány vegetativní (kořen, 
stonek, list) a orgány generativní 
(květ, semeno, plod), 

- zná princip získávání energie u 
rostlin a její uvolňování (fotosyntéza, 
dýchání), 

- popíše příjem roztoků rostlinou, 
- vysvětlí rozmnožování rostlin, 
- vysvětlí stavbu a funkci tkání 

v organismech, 
- popíše v základní anatomickou 

stavbu lidského těla a funkci orgánů 
v lidském těle, zná zásady správné 
výživy a zdravého životního stylu 
a dovede poskytnout první pomoc při 
úrazu, poranění …, 

- se orientuje v základních genetických 
pojmech, uvede příklady spolupráce 
genetiky se zdravotnictvím, 

- zná zákony dědičnosti, 
- zná a porovná typy systému, chápe 

problematiku třídění organismů, 
vysvětlí umělý a vývojový systém 
a uvede jejich představitele, orientuje 
se v základních pojmech, 

- zná a posoudí teorie vzniku života, 
- vysvětlí vývoj života na Zemi 

a orientuje se v geologických érách. 

Základy biologie 
- buňka bakteriální, rostlinná 

a živočišná, 
- chemické složení živých 

soustav, 
- rostlinná pletiva a orgány, 
- životní funkce rostlin, 
- živočišné tkáně (pojivová, 

svalová, nervová tkáň a krycí 
tkáň), 

- biologie člověka, 
- dědičnost a proměnlivost, 
- klasifikace živých soustav, 

systémové uspořádání, 
- vznik a vývoj života na Zemi. 

59 
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Výsledky a kompetence Tematické celky Hodinová 
dotace 

Žák 
- zná význam ekologických pojmů, 
- zná typy původních a umělých 

ekosystémů a posoudí vlivy, které je 
ovlivňují, 

- rozliší a charakterizuje biotické 
a abiotické podmínky života, 

- vysvětlí potravní vztahy v přírodě, 
- orientuje se ve způsobech nakládání 

s odpady a možnostech snížení jejich 
produkce, 

- uvede příklady globálních problémů 
životního prostředí a možnosti jejich 
řešení ve vztahu k problémům 
regionálním a lokálním, 

- uvede základní znečišťující látky 
v ovzduší, ve vodě a v půdě a dokáže 
získat informace o aktuální situaci 
z různých zdrojů, uvede příklady 
chráněných území v ČR a v regionu, 

- má přehled o ekonomických, 
právních a informačních nástrojích 
společnosti na ochranu přírody 
a prostředí a o indikátorech životního 
prostředí. 

Základy ekologie 
- základní ekologické pojmy, 
- typy ekosystému,  
- podmínky života,  
- potravní řetězec, 
- zásady udržitelného rozvoje, 

odpady, 
- globální problémy životního 

prostředí, 
- odpovědnost jedince za 

ochranu přírody a životního 
prostředí, 

- ochrana přírody a krajiny, 
chráněná území. 

11 
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Realizace odborných kompetencí 
Fyzika – 2. ročník 

Výsledky a kompetence Tematické celky Hodinová 
dotace 

Žák 
- uvede příklady fyzikálních veličin, 
- řeší jednoduché úlohy na pohyb 

hmotného bodu, 
- určí síly, které působí na tělesa 

a zjistí jejich výslednici, 
- určí mechanickou práci při pohybu 

tělesa působením stálé síly, 
- vysvětlí na příkladech zákon 

zachování mechanické energie, 
- aplikuje Pascalův 

a Archimédův zákon při řešení 
jednoduchých úloh. 

Mechanika 
- význam fyziky pro praktický 

život, 
- kinematika (pohyb 

přímočarý),  
- dynamika (Newtonovy 

pohybové zákony, gravitace), 
- mechanická práce a energie, 
- mechanika tuhého tělesa 

(otáčivý pohyb, skládání sil), 
- mechanika tekutin (vlastnosti 

tekutin, Pascalův a 
Archimédův zákon). 

9 

Žák 
- vysvětlí význam teplotní roztažnosti 

látek v přírodě a v technické praxi, 
- vysvětlí pojem vnitřní energie 

soustavy (tělesa), 
- popíše principy nejdůležitějších 

tepelných motorů, 
- popíše přeměny skupenství látek. 

Termika 
- teplota, teplotní roztažnost 

látek, 
- vnitřní energie (teplo, změny 

vnitřní energie tělesa), 
- tepelné motory, 
- pevné látky a kapaliny 

(struktura, změny skupenství). 

4 

Žák 
- popíše elektrické pole z hlediska jeho 

působení na bodový elektrický náboj, 
-  řeší úlohy s elektrickými obvody 

s použitím Ohmova zákona, 
- popíše magnetické pole, 
- vysvětlí podstatu elektromagnetické 

indukce a její praktický význam. 

Elektřina a magnetismus  
- elektrický náboj a elektrické 

pole, 
- elektrický proud v látkách 

(Ohmův zákon pro část 
obvodu, elektrický odpor), 

- magnetické pole (magnetické 
pole elektrického proudu, 
elektromagnetická indukce), 

- střídavý proud. 

8 

Žák 
- rozliší základní druhy mechanického 

vlnění, 
- charakterizuje základní vlastnosti 

zvukového vlnění, 
- chápe negativní vliv hluku a zná 

způsoby ochrany sluchu, 
- řeší úlohy na odraz a lom světla, 
- vysvětlí optickou funkci oka  
- popíše význam různých druhů 

elektromagnetického záření 
z hlediska působení na člověka 
a využití v praxi. 

Vlnění a optika 
- mechanické kmitání a vlnění 

(kmitavý pohyb, vlnění a jeho 
šíření v prostoru), 

- zvukové vlnění (vlastnosti 
zvuku a jeho šíření v látkách), 

- světlo a jeho šíření (rychlost 
světla, odraz a lom světla), 

- zobrazování optickými 
soustavami (zrcadla a čočky, 
oko), 

- elektromagnetické záření, 
(druhy elektromagnetického 
záření). 

8 
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Výsledky a kompetence Tematické celky Hodinová 
dotace 

Žák 
- popíše strukturu atomu a jádra, 
- vysvětlí podstatu radioaktivity a zná 

způsoby ochrany před jaderným 
zářením, 

- popíše princip získávání energie 
v jaderném reaktoru. 

Fyzika atomu 
- jádro atomu (nukleony, 

radioaktivita, jaderné reakce) 
- jaderná energie a její využití. 

4 

Žák 
- charakterizuje Slunce jako hvězdu, 
- popíše objekty ve sluneční soustavě. 

Vesmír 
- sluneční soustava (Slunce, 

planety a jejich pohyb, 
komety. 

3 
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Realizace odborných kompetencí 
Chemie – 1. ročník 

Výsledky a kompetence Tematické celky Hodinová 
dotace 

Žák 
- dokáže porovnat fyzikální 

a chemické vlastnosti různých látek, 
- popíše stavbu atomu, 
- zná názvy a značky vybraných 

chemických prvků, 
- dokáže zapsat vzorec 

a název základních typů 
anorganických sloučenin, umí 
využívat oxidační číslo atomu prvku 
při odvozování vzorců a názvů 
anorganických sloučenin, 

- rozlišuje základní skupiny prvků 
v periodické soustavě, 

- vysvětlí podstatu chemických reakcí 
a zapíše chemickou reakci chemickou 
rovnicí a vyčíslí ji, 

- provádí jednoduché výpočty, které 
lze využít v odborné praxi. 

Obecná chemie 
- chemické látky a jejich 

vlastnosti, 
- částicové složení látek (atom, 

molekula), 
- chemické prvky, sloučeniny, 
- chemická symbolika, 

názvosloví anorganických 
sloučenin, 

- periodická soustava prvků, 
- chemické reakce, chemické 

rovnice, 
- jednoduché výpočty v chemii. 

14 

Žák 
- charakterizuje vybrané prvky 

a anorganické sloučeniny a zhodnotí 
jejich využití v odborné praxi a 
v běžném životě, posoudí je, 
z hlediska vlivu na zdraví a životní 
prostředí. 

Anorganická chemie 
- vybrané prvky a anorganické 

sloučeniny v běžném životě a 
v odborné praxi. 

6 

Žák 
- charakterizuje skupiny uhlovodíků 

a jejich vybrané deriváty a tvoří 
jejich chemické vzorce a názvy, 

- uvede významné zástupce 
organických sloučenin a zhodnotí 
jejich využití v odborné praxi a 
v běžném životě, posoudí je z 
hlediska vlivu na zdraví a ŽP. 

Organická chemie 
- klasifikace a názvosloví 

organických sloučenin, 
- organické sloučeniny 

v běžném životě a odborné 
praxi. 

8 

Žák 
- uvede složení, výskyt a funkce 

nejdůležitějších přírodních látek 
(bílkoviny, sacharidy, lipidy, 
nukleové kyseliny, biokatalyzátory). 

Biochemie 
- přírodní látky. 

 

8 
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NÁZEV VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU: MATEMATIKA  
Obor vzdělání: 63-41-M/01 – Ekonomika a podnikání 
Forma vzdělání: denní 
Platnost: od 1. 9. 2009 počínaje 1. ročníkem 
Počet vyučovacích hodin za studium: 384 

Pojetí  vyučovacího předmětu 

Obecné cíle 
Obecným cílem matematického vzdělávání je výchova přemýšlivého člověka, který bude 
umět používat matematiku v různých životních situacích (v odborné složce vzdělávání, 
v dalším studiu, v osobním životě, v budoucím zaměstnání, ve volném čase apod.). Studium 
matematiky vybavuje žáka schopností orientovat se v přírodních, technických 
a ekonomických jevech, vnímat souvislosti mezi nimi a řešit úlohy z praxe. Matematika 
umožňuje přechod od kvalitativního ke kvantitativnímu pozorování buď přímo udáním 
číselné hodnoty, nebo určením vztahu vyjadřujícího závislost mezi veličinami. Matematika se 
významně podílí na rozvoji intelektuálních schopností žáků, především v jejich logickém 
myšlení, vytváření úsudků a schopnosti abstrakce. 

Vzdělávání směřuje k tomu, aby žáci dovedli: 
- číst s porozuměním matematický text, užívat správné matematické terminologie 

a symboliky, 
- porozumět obsahu potřebných matematických pojmů a vztahů mezi nimi, užít je při 

řešení úloh a problémů, 
- používat běžné metody a algoritmické početní postupy, pro řešení konkrétní situace 

umět vybrat 
- vhodný a optimální z nich, 
- provádět v praktických úlohách jednoduché výpočty zpaměti, náročnější za použití 

kalkulátoru, 
- používat běžných rýsovacích a jiných matematických pomůcek, 
- rozvíjet prostorovou představivost, 
- analyzovat zadanou úlohu, postihnout v ní matematický problém, vytvořit algebraický 

nebo geometrický model situace a úlohu vyřešit, 
- provádět odhad a kontrolu správnosti výsledků, 
- formulovat matematické myšlenky slovně a písemně, 
- získávat informace z různých zdrojů (grafů, diagramů, tabulek, odborné literatury 

a internetu), třídit je, analyzovat, při řešení problému postupovat přehledně 
a systematicky, 

- vyjádřit vztah mezi dvěma nebo více proměnnými, správně jej interpretovat 
a prakticky použít, zachytit jej tabulkou, grafem, případně rovnicí. 

V afektivní oblasti směřuje matematické vzdělávání k tomu, aby žáci získali: 
- pozitivní postoj k matematice a zájem o ni a její aplikace, 
- motivaci k celoživotnímu vzdělávání, 
- důvěru ve vlastní schopnosti a preciznost při práci, 
- vztah k matematice jako součásti kultury (připomínáním významných osobností 

a mezníků historie vědy). 
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Charakteristika učiva 
Odborné kompetence jsou zpracovány na základě Katalogu požadavků zkoušek společné části 
maturitní zkoušky pro matematiku se základní úrovní obtížnosti schválené MŠMT pod č.j.  
3242/2008-2/Cermat ze dne 11.3.2008. 
Učební osnova je zpracována pro vyučování v rozsahu 12 týdenních povinných vyučovacích 
hodin a 2 hodiny volitelného předmětu za studium. 

Z hlediska klíčových dovedností klademe důraz zejména na: 
- dovednost analyzovat a řešit problémy, 
- vhodné a správné numerické zpracování úlohy, 
- posílení pozitivních rysů osobnosti (pracovitost, přesnost, důslednost, sebekontrola a 
- odpovědnost, vytrvalost a schopnost překonávat překážky), 
- chápání souvislostí a vzájemných vztahů mezi jednotlivými tématickými celky 

i návaznosti na další vědní obory, 
- rozvoj představivosti, 
- schopnost pracovat ve skupině, umět prosadit vlastní názory a přijmout myšlenky 

ostatních. 
Hloubka probíraného učiva je variabilní, ovlivňují ji zejména vstupní vědomosti a dovednosti 
žáků a též jejich intelektuální úroveň. Počty vyučovacích hodin u jednotlivých tématických 
celků jsou pouze orientační. Vyučující může provést podle svého uvážení úpravy obsahu 
i rozsahu učiva s přihlédnutím k úrovni konkrétní třídy. Změny však nesmějí narušit logickou 
návaznost učiva. 

Pojetí výuky 
Tabulka 10 - Strategie výuky předmětu matematika 

 1. ročník 2. ročník 3. ročník  4. ročník Celkem 
Matematika 3 3 3 2 11 
Celkem 3 3 3 2 11 
 
V matematice je využíváno především tradičních metod (výkladové hodiny s procvičováním). 
 Je nutné zohlednit individuální vzdělávací potřeby žáků i jejich intelektuální úroveň. Pro 
splnění výukových cílů a zvýšení motivace žáků k matematice je vhodné střídat a kombinovat 
vyučovací metody: 

- výklad, 
- samostatná práce (individuální procvičování nových dovedností), 
- skupinové vyučování (řešení obtížnějších a časově náročných úloh), 
- shrnutí a opakování učiva po každém tematickém celku, 
- diskuse (zhodnocení možností, přístupů, metod řešení, výsledků atd.), 
- simulace (praktické slovní úlohy s možností využití v praktickém životě), 
- podporovat aktivity mezipředmětového charakteru. 

Hodnocení výsledků žáků 
K hodnocení žáků se používá různých forem zjišťování úrovně znalostí. 
Způsoby hodnocení by měly spočívat v kombinaci známkování, slovního hodnocení, 
využívání bodového systému, eventuelně procentuálního vyjádření, pozornost by měla být 
věnována sebehodnocení žáků. 
Hodnotí se: 

- správnost, přesnost, pečlivost při řešení matematických úloh, 
- schopnost samostatného úsudku, 
- schopnost výstižné formulace s využitím odborné terminologie. 
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Přínos k rozvoji klíčových kompetencí 
Vzdělávání v matematice přispívá k rozvoji těchto klíčových a občanských kompetencí: 

- najít vhodnou míru sebevědomí, sebeodpovědnosti, 
- být schopen vlastního úsudku, 
- umět prosadit a zdůvodnit vlastní názor a zároveň přijímat kompromisy, 
- rozvíjet vyjadřovací schopnosti, 
- efektivně se učit a pracovat, soustavně se vzdělávat, 
- přijímat hodnocení svých výsledků, přijímat radu i kritiku, 
- vystihnout jádro problému, 
- rozvíjet dovednost aplikovat získané poznatky, přijímat odpovědnost za vlastní 

rozhodování a jednání (v pracovní činnosti i v osobním životě), 
- pracovat s informacemi a kriticky je vyhodnocovat, 
- uplatňovat různé metody myšlení při řešení běžných pracovních úkolů a vhodně volit 

prostředky pro jejich splnění, 
- provést reálný odhad při řešení praktického problému, 
- rozvíjet logické myšlení, schopnost analýzy a syntézy, dedukce, abstrakce. 

Mezipředmětové vztahy 
- Statistika, 
- ekonomika, 
- hospodářský zeměpis, 
- fyzika, 
- chemie, 
- biologie, 
- informační technologie. 
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Realizace odborných kompetencí 
Matematika – 1. ročník 

Výsledky a kompetence Tematické celky Hodinová 
dotace 

Žák umí: 
- rozlišit prvočíslo a číslo složené, 

rozložit přirozené číslo na 
prvočinitele, 

- užít pojem dělitelnosti přirozených 
čísel a znaky dělitelnosti, 

- určit největší společný dělitel 
a nejmenší společný násobek 
přirozených čísel, 

- pracovat s různými tvary zápisu 
racionálního čísla a jejich převody, 

- provádět operace se zlomky, 
- provádět operace s desetinnými čísly 

včetně zaokrouhlování, určit řád 
čísla, 

- řešit praktické úlohy na procenta 
a užívat trojčlenku, 

- znázornit racionální číslo na číselné 
ose, 

- zařadit číslo do příslušného číselného 
oboru, 

- provádět aritmetické operace 
v číselných oborech, 

- užít pojmy opačné číslo a převrácené 
číslo, 

- určit absolutní hodnotu reálného čísla 
a chápat její geometrický význam, 

- zapisovat a znázorňovat intervaly, 
určovat jejich průnik a sjednocení, 

- užít druhé a třetí mocniny 
a odmocniny, 

- provádět operace s mocninami 
s celočíselným exponentem, 

- ovládat početní výkony s mocninami 
a odmocninami. 

Shrnutí a prohloubení učiva ze 
ZŠ – číselné obory 

18 
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Výsledky a kompetence Tematické celky Hodinová 
dotace 

Žák umí: 
- využívat poznatků o množinách 

všech bodů dané vlastnosti při řešení 
úloh, 

- určit objekty v trojúhelníku, znázornit 
je a správně užít jejich základních 
vlastností, (strany, vnitřní a vnější 
úhly, osy stran a úhlů, výšky, těžnice, 
střední příčky, kružnice opsané 
a vepsané), 

- při řešení úloh argumentovat 
s využitím poznatků vět o shodnosti 
a podobnosti trojúhelníků, 

- aplikovat poznatky o trojúhelnících 
(obvod, obsah, velikost výšky, 
Pythagorova věta, poznatky o 
těžnicích a těžišti) v úlohách početní 
geometrie, 

- počítat s goniometrickými funkcemi 
v pravoúhlém trojúhelníku. 

Trigonometrie 
- trigonometrie pravoúhlého     
  trojúhelníka 

 

9 

Žák umí: 
- vysvětlit matematické poznatky jako 

abstraktní nástroj pro zjednodušení 
formálních zápisů, 

- navrhnout matematizaci reálných 
situací pomocí výrazů, 

- vypočítat číselnou hodnotu výrazu, 
- vysvětlit pojem mnohočlen, 
- provádět operace s mnohočleny - 

odvodit a znát základní vzorce, 
rozhodnout o jejich využití při 
úpravách lomených výrazů, 

- provádět operace s lomenými výrazy 
(sčítání, odčítání, násobení, dělení, 
rozšiřování, krácení), 

- usměrnit zlomek. 

Algebraické výrazy 
- výrazy s proměnnými, 
- počítání s mnohočleny, 
- úpravy výrazů s využitím 

vzorců, 
- lomené výrazy. 

18 

Žák umí: 
- provádět operace s mocninami 

a odmocninami, 
- uvést vztah mezi mocninou 

s racionálním exponentem 
a odmocninou, 

- částečně odmocňovat, 
- interpretovat zápis čísla ve tvaru 

a.10n pro vyjádření velkých a malých 
čísel a jeho použití v jiných oborech, 

- využívat znalostí o mocninách a 
odmocninách při úpravách výrazů. 

Mocniny a odmocniny 
- mocniny s celočíselným 

exponentem, 
- zápis čísla ve tvaru a.10n, 
- n-tá odmocnina, početní 

výkony s odmocninami, 
- mocnina s racionálním 

a iracionálním exponentem. 

23 
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Výsledky a kompetence Tematické celky Hodinová 
dotace 

Žák umí: 
- řešit lineární rovnice, nerovnice, 
- řešit lineární rovnice o jedné 

neznámé, 
- vyjádřit neznámou ze vzorce, 
- užít lineární rovnice při řešení slovní 

úlohy, 
- aplikovat znalosti o absolutní 

hodnotě výrazu při řešení lineárních 
rovnic a nerovnic, 

- formulovat pojem parametr, rovnice 
s parametrem, 

- řešit slovní úlohy pomocí lineárních 
rovnic a nerovnic. 

Lineární rovnice a nerovnice 15 

Žák umí: 
- řešit soustavy lineárních rovnic a 

nerovnic, 
- rozhodnout o výběru vhodné metody 

při řešení soustav lineárních rovnic, 
- provést rozbor o počtu řešení 

soustavy rovnic a nerovnic, 
- řešit početně i graficky soustavu dvou 

lineárních rovnic o dvou neznámých 
a dvou nerovnic s jednou neznámou, 

- řešit slovní úlohy pomocí soustav. 

Soustavy lineární rovnic a 
nerovnic 

10 

Žák umí: 
- rozlišit úplnou a neúplnou 

kvadratickou rovnici, rozhodnout o 
metodě řešení, 

- znát vzorec pro řešení úplné 
kvadratické rovnice, rozhodnout o 
počtu řešení na základě hodnoty 
diskriminantu, 

- uvést vztahy mezi kořeny 
a koeficienty kvadratické rovnice, 

- převést kvadratický trojčlen na 
součin lineárních činitelů, 

- rozlišovat úpravy rovnic na 
ekvivalentní a neekvivalentní, 

- aplikovat poznatky o kvadratických 
rovnicích, rozkladu kvadratického 
trojčlenu a kvadratických funkcí při 
řešení kvadratických nerovnic. 

Kvadratická rovnice 
a nerovnice 
- řešení neúplné a úplné 

kvadratické rovnice, 
- rozklad kvadratického 

trojčlenu, 
- vztahy mezi kořeny 

a koeficienty kvadratické 
rovnice, 

- slovní úlohy. 
 

 15 
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Matematika – 2. ročník 

Výsledky a kompetence Tematické celky Hodinová 
dotace 

Žák umí: 
- použít vzorce pro druhou mocninu 

dvojčlenu při řešení iracionálních 
rovnic, 

- použit vhodné metody řešení rovnic a 
nerovnic a diskutovat počet řešení 
vzhledem k parametru. 

Kvadratická rovnice 
a nerovnice 
- jednoduché iracionální 

rovnice, 
- jednoduché kvadratické 

rovnice s parametrem, 
- jednoduché kvadratické 

rovnice a nerovnice 
s absolutní hodnotou, 

- jednoduché soustavy 
kvadratické a lineární rovnice 
se dvěma neznámými, 

- jednoduché kvadratické 
rovnice a nerovnice a jejich 
grafické řešení. 

10 

Žák umí: 
- užít různá zadání funkce a používat 

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

- sestrojit graf funkce y = f(x), 
- určit průsečíky grafu funkce s osami 

soustavy souřadnic, 
- modelovat reálné závislosti pomocí 

elementárních funkcí.  

Základní poznatky o funkcích 
 

6 

Žák umí: 
- užít pojem a vlastnosti přímé 

úměrnosti, sestrojit její graf, 
- určit lineární funkci, sestrojit její 

graf,  
- objasnit geometrický význam 

parametrů a, b v předpisu funkce 
y = ax + b, 

- určit předpis lineární funkce z daných 
bodů nebo grafu funkce, 

- užít pojem a vlastnosti nepřímé 
úměrnosti a lin. lomené funkce, 
načrtnout její graf, 

- sestrojit graf lin. funkce s absolutní 
hodnotou, 

- řešit reálné problémy pomocí lineární 
funkce a nepřímé úměrnosti. 

Lineární funkce a lineární 
lomená funkce 

14 

Žák umí: 
- popsat souvislosti mezi kvadratickou 

funkcí a kvadratickou rovnicí, 
- určit kvadratickou funkci, stanovit 

definiční obor a obor hodnot, sestrojit 

Kvadratická funkce 
 

10 
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Výsledky a kompetence Tematické celky Hodinová 
dotace 

graf kvadratické funkce, 
- vysvětlit význam parametrů 

v předpisu kvadratické funkce, určit 
intervaly monotonie a bod, v němž 
nabývá funkce extrému, 

- řešit reálné problémy pomocí 
kvadratické funkce. 

Žák umí: 
- správně užít pojmy bod, přímka, 

polopřímka, rovina, polorovina, 
úsečka, úhly – vedlejší, vrcholové, 
střídavé, souhlasné, objekty 
znázornit, 

- rozlišit konvexní a nekonvexní 
útvary, popsat a užívat jejich 
vlastnosti, 

- využívat poznatků o množinách 
všech bodů dané vlastnosti při řešení 
úloh, 

- rozlišit základní druhy trojúhelníků a 
čtyřúhelníků, popsat a správně užít 
jejich vlastnosti (obecný, 
rovnostranný a rovnoramenný a 
pravoúhlý trojúhelník, různoběžníky, 
rovnoběžníky, lichoběžníky), 
pravidelné mnohoúhelníky, 

- pojmenovat, znázornit a užít základní 
pojmy ve čtyřúhelníku (strany, 
vnitřní a vnější úhly, osy stran a úhlů, 
kružnice opsaná a vepsaná, 
úhlopříčky, výšky), popsat a užít 
vlastnosti konvexních 
mnohoúhelníků a pravidelných 
mnohoúhelníků, 

- užít poznatky o čtyřúhelníku (obvod, 
obsah, vlastnosti úhlopříček 
a kružnice opsané nebo vepsané) 
v úlohách početní geometrie, 

- pojmenovat, znázornit a užít základní 
pojmy týkající se kružnice a kruhu, 
popsat a užít jejich vlastnosti, 

- užít polohové vztahy mezi body, 
přímkami a kružnicemi, 

- popsat a určit shodná zobrazení 
(souměrnosti, posunutí, otočení) 
a užít jejich vlastnosti. 

Planimetrie 12 

Žák umí: 
- sestrojit grafy mocninných funkcí, 

Mocninné funkce, 
exponenciální a logaritmické 

22 
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Výsledky a kompetence Tematické celky Hodinová 
dotace 

- určit exponenciální a logaritmickou 
funkci, u každé z nich stanovit 
definiční obor a obor hodnot,  

- vysvětlit význam základu a 
v předpisech obou funkcí, monotonie, 

- užít logaritmu a jeho vlastností, řešit 
jednoduché exponenciální 
a logaritmické rovnice,  

- použít poznatky o funkcích 
v jednoduchých praktických úlohách, 
použít poznatky o funkcích 
v jednoduchých praktických úlohách. 

funkce, jednoduché rovnice  
-  

Žák umí: 
- aplikovat znalosti o funkcích při 

úvahách o posloupnostech a při 
řešení úloh o posloupnostech, 

- určit posloupnost vzorcem pro n-tý 
člen, graficky, výčtem prvků, 

- určit rekurentní vzorec. 

Základní poznatky o 
posloupnostech  

10 

Žák umí: 
- určit aritmetickou posloupnost 

a chápat význam diference, 
- určit geometrickou posloupnost 

a chápat význam kvocientu, 
- užít základní vzorce pro 

geometrickou a aritmetickou 
posloupnost. 

Aritmetická a geometrická 
posloupnost 

11 

Žák umí: 
- využít poznatků o posloupnostech při 

řešení problémů v reálných situacích, 
- řešit úlohy finanční matematiky. 

Finanční matematika 13 
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Matematika – 3. ročník 

Výsledky a kompetence Tematické celky Hodinová 
dotace 

Žák umí: 
- užívat pojmů úhel, stupňová míra, 

oblouková míra, 
- definovat goniometrické funkce, 
- určit definiční obor a obor hodnot,  
- sestrojit grafy, 
- uvést základní vztahy mezi funkcemi, 
- upravovat jednodušší výrazy, 
- řešit goniometrické rovnice, 
- používat sinovou a kosinovou větu. 

Goniometrické funkce 34 

Žák umí: 
- užít základní kombinatorická 

pravidla, 
- rozpoznat kombinatorické skupiny 

(variace, permutace, kombinace bez 
opakování), určit jejich počty a užít je 
v reálných situacích, 

- počítat s faktoriály a kombinačními 
čísly, 

- s porozuměním užívat pojmy 
náhodný pokus, výsledek náhodného 
pokusu, náhodný jev, opačný jev, 
nemožný jev a jistý jev, 

- určit množinu všech možných 
výsledků náhodného pokusu, počet 
všech výsledků příznivých 
náhodnému jevu a vypočítat 
pravděpodobnost náhodného jevu. 

Základní poznatky 
z kombinatoriky 
a pravděpodobnosti 

44 

Žák umí: 
- charakterizovat jednotlivá tělesa, 

vypočítat jejich objem a povrch 
(krychle, kvádr, hranol, jehlan, 
rotační válec, rotační kužel, komolý 
jehlan a kužel, koule a její části), 

- využít poznatků o tělesech 
v praktických úlohách. 

Stereometrie 18 

Žák umí: 
- vysvětlit a použít pojmy statistický 

soubor, rozsah souboru, statistická 
jednotka, statistický znak kvalitativní 
a kvantitativní, 

- vypočítat četnost a relativní četnost 
hodnoty znaku, sestavit tabulku 
četností, graficky znázornit rozdělení 
četností, 

- určit charakteristiky polohy 
(aritmetický průměr, medián, modus) 

Základní poznatky ze statistiky 12 
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a variability (rozptyl a směrodatná 
odchylka), 

- vyhledat a vyhodnotit statistická data 
v grafech a tabulkách. 
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Matematika – 4. ročník 

Výsledky a kompetence Tematické celky Hodinová 
dotace 

Žák umí: 
- určit vzdálenost dvou bodů 

a souřadnice středu úsečky, 
- užít pojmy vektor a jeho umístění, 

souřadnice vektoru a velikost vektoru 
provádět operace s vektory (součet 
vektorů, násobek vektoru reálným 
číslem, skalární součin vektorů), 

- určit velikost úhlu dvou vektorů, 
- užít parametrické vyjádření přímky, 

obecnou rovnici přímky 
a směrnicový tvar rovnice přímky 
v rovině, 

- určit a aplikovat v úlohách polohové 
a metrické vztahy bodů a přímek, 

- používat obecnou rovnici roviny, 
- řešit metrické i polohové úlohy o 

přímce a rovině, 
- určit rovnici kružnice a řešit základní 

úlohy o kružnici. 

Analytická geometrie 40 

 Opakování a syntetizace učiva
  

20 
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NÁZEV VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU: STATISTIKA 
Obor vzdělání: 63-41-M/01 – Ekonomika a podnikání 
Forma vzdělání: denní 
Platnost: od 1. 9. 2009 počínaje 1. ročníkem 
Počet vyučovacích hodin za studium: 72  

Pojetí  vyučovacího předmětu 

Obecné cíle 
Cílem je seznámit žáky s podstatou vybraných metod a ukazatelé, které lze využít pro 
statistické práce. Žáci jsou vedeni k dovednosti pochopit ekonomické jevy a jejich souvislosti. 

Charakteristika učiva 
1. Úvod do statistiky. 
2. Základní statistické pojmy. 
3. Etapy statistických prací. 
4. Statistické výpočty. 
 – charakteristiky úrovně: 

- ukazatele variability, 
- poměrní ukazatele, 
- indexní analýza, 
- časové řady. 

Pojetí výuky 
Tabulka 11 - Strategie výuky předmětu statistika 

 1. ročník 2. ročník 3. ročník  4. ročník Celkem 
Statistika - 2 - - 2 
Celkem - 2 - - 2 
 
Používá se výkladové metody doplněné o využití výpočetní techniky. Vhodně se využívají 
a kombinují metody: 

- výklad, 
- tvorba projektů (statistický průzkum, tvorba dotazníku, vyhodnocení a zpracování), 
- opakování učiva na závěr tematického celku, 
- práce s PC. 

Hodnocení výsledků žáků 
Používá se zejména písemné zkoušení doplněné i o ústní zkoušení. Základem je průběžná 
klasifikace s důrazem především na praktické dovednosti. Prověřování je provedeno vždy na 
konci každého tematického celku. 
 
Hodnotí se: 

- správnost výpočtů, 
- vhodná interpretace výsledků, 
- vyhodnocení. 
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Přínos k rozvoji klíčových kompetencí 
Ve vyučovacích hodinách tohoto předmětu budou vyučující zejména dbát na: 

- rozvoj vhodné míry sebevědomí a odpovědnosti studentů, 
- schopnost vlastního úsudku, 
- rozvoj odborné vyjadřovací schopnosti, 
- rozvoj schopnosti efektivnímu učení a soustavné přípravě, 
- vytvoření dovednosti vystihnou podstatu problému, 
- rozvoj dovednosti aplikace získaných poznatků, naučit se odpovědnosti za vlastní 

rozhodování a jednání, 
- naučit se pracovat s informacemi a vyhodnocovat je, 
- uplatňovat různé metody myšlení při řešení úkolů a vhodně volit prostředky ke splnění 

úkolů, 
- reálné odhadování a řešení v praxi, 
- rozvoj logického myšlení, schopnost rozboru, syntézy a dedukce. 

Průřezová témata 
Občan v demokratické společnosti 

- schopnost odolávat myšlenkové manipulaci, 
- orientace v masových mediích, jejich využití a kritické hodnocení. 

Informace a komunikační technologie 
- práce s informacemi a komunikačními prostředky, 
- využití aplikačního programového vybavení počítače. 

Mezipředmětové vztahy 
- matematika, 
- informační technologie, 
- ekonomika, 
- účetnictví, 
- písemná a elektronická komunikace. 
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Realizace odborných kompetencí 
Statistika – 2. ročník 

Výsledky a kompetence Tematické celky Hodinová 
dotace 

Žák 
- pozná důležitost informaci pro 

rozhodování, 
- naučí se rozpoznat použití dat, 
- získá povědomí o práci státní 

statistické službě, 
- pozná základní zdroje statistických 

dat. 

Úvod do statistiky 
- postavení a úkoly, 
- statistiky, 
- organizace statistické služby, 
- zdroje dat. 

2 

Žák 
- pozná základní statistické pojmy, se 

kterými se naučí pracovat. 

Základní statistické pojmy 2 

Žák 
- seznámí se s činnostmi statistické 

práce, 
- naučí se získávat a kontrolovat 

statistické znaky, 
- naučí se třídit tyto znaky, 
- naučí se výsledky vhodně publikovat 

formou tabulek a grafů, 
- naučí se provádět jednoduchou 

analýzu. 

Etapy statistických prací 
- statistické zjišťování, 
- statistické zpracování, 
- statistický rozbor. 

23 

Žák 
- naučí se vybrat vhodný ukazatel pro 

posouzení souboru, 
- provádí výpočty ukazatelů, 
- naučí se zhodnotit výsledky těchto 

ukazatelů a vyvodit z nich závěr, 
- naučí se jednoduché metodě odhadu 

budoucího vývoje. 

Statistické výpočty 
- posouzení úrovně, 
- výpočet variability, 
- poměrné ukazatele, 
- výpočet indexů, 
- časové řady. 

45 
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NÁZEV VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU: TĚLESNÁ VÝCHOVA 
Obor vzdělání: 63-41-M/01 – Ekonomika a podnikání 
Forma vzdělání: denní 
Platnost: od 1. 9. 2009 počínaje 1. ročníkem 
Počet vyučovacích hodin za studium: 276 

Pojetí  vyučovacího předmětu 

Obecné cíle 
V souladu s vývojovými předpoklady a s individuálními zvláštnostmi žáků směřuje vyučující 
úsilí učitele a učební činnost žáků v tělesné výchově k těmto cílům: 

- vážit si zdraví jako jedné z prvořadých hodnot a cílevědomě jej chránit, 
- pojímat zdraví a tělesnou zdatnost jako hodnoty potřebné ke kvalitnímu prožívání 

života, 
- osvojit si nové pohybové dovednosti, kultivovat svůj pohybový projev a správné 

držení těla, usilovat o optimální rozvoj zdravotně orientované tělesné zdatnosti 
v pravidelně prováděných pohybových aktivitách, 

- aktivně vyhledávat příležitosti ke zdravotně vhodným pohybovým aktivitám, 
- orientovat se v základních otázkách vlivu pohybových aktivit na tělesné a duševní 

zdraví, 
- zvládat zjišťování základních parametrů tělesné zdatnosti i korekci vlastního 

pohybového režimu, 
- ve shodě se zjištěnými údaji, 
- osvojit si základní způsoby zjišťování svalových dysbalancí a využívat kompenzační, 

relaxační a vyrovnávací cvičení cíleně, s ohledem na vlastní oslabení, převažující 
způsob života a charakter pracovní zátěže (aktuálně i perspektivně), 

- zvládnout organizační, hygienické a bezpečnostní návyky při pohybových činnostech i 
v neznámém prostředí, 

- zvládnout základní první pomoc při stavech ohrožujících život, 
- kladně prožívat pohybovou činnost a využívat ji k překonávání aktuálních negativních 

tělesných a duševních stavů i jako prostředek k dlouhodobější zdravotní prevence, 
- chápat pohyb jako prostředek duševní hygieny a využívat jej k vytváření hodnotných 

meziosobních vztahů, 
- samostatně vstupovat do různých rolí a vztahů (hráč, závodník, spoluhráč, protihráč, 

rozhodčí, organizátor, divák) a upevňovat vztahy v duchu fair play – i s přesahem do 
života školy, rodiny atd. 

Naznačené cíle by měly na výstupu ze střední odborné školy ústit do pozitivního vztahu k 
pravidelným pohybovým aktivitám ve vlastním denním režimu jako k přirozené a nezbytné 
součásti zdravého životního stylu moderního člověka. 

Charakteristika učiva 
Základní učivo z hlediska uvedených kritérií tvoří teoretické poznatky, průpravná, kondiční, 
relaxační a jiná cvičení, gymnastika, úpoly, atletika, pohybové a sportovní hry, lyžování 
a turistika. Poslední dvě jmenované činnosti se nevyučují v hodinách určených učebním 
plánem v týdenním rozvrhu, ale pro lyžování a turistiku je vyhrazen jeden celý týden, přičemž 
lyžování absolvují žáci zpravidla v prvním ročníku a turistický kurz žáci třetího ročníku. 
Základní učivo je závazné pro všechny neoslabené žáky. Každá z uvedených činností má 
specifický charakter a funkci. Žáci, kteří splnili požadavky základního učiva, prohlubují ho 
náročnějšími obměnami, způsoby nebo vazbami, které jsou uváděny v rámci výběrového 



 113 

učiva. Výběrové učivo tedy prohlubuje a rozšiřuje základní učivo, přičemž respektuje 
a využívá podmínek školy, zájmů žáků a odborného zaměření učitelů. Žákům je pravidelně 
nabízena možnost kroužku sportovních her, občas se běžné hodiny nahrazují lekcemi plavání 
a bruslení.  
Nadaní žáci se pravidelně účastní středoškolských turnajů (v odbíjené, kopané, futsal, 
košíkové, atletice, florbalu, stolním tenise apod.), z nichž některé pomáhají organizovat. 
Taková činnost zahrnuje přípravu (pozvání účastníků, zajištění potřebných prostorů), realizaci 
(funkce rozhodčího, zapisovatele) a vyhodnocení výsledků (tabulky na počítači, zaslání 
výsledků účastníkům). 

Pojetí výuky 
Tabulka 12 - Strategie výuky předmětu tělesná výchova 

 1. ročník 2. ročník 3. ročník  4. ročník Celkem 
Tělesná výchova 2 2 2 2 8 
Celkem 2 2 2 2 8 
 
Tělesná výchova je v učebním plánu zařazována v rozsahu 2 vyučovacích hodin v týdnu. 
Obsah předmětu je koncipován v návaznosti na obsah výuky na ZŠ do deseti tematických 
okruhů, v jejich rámci je pak učivo členěno na poznatky, potřebné návyky a pohybové 
činnosti. Obsah učiva je prostředkem pro dosažení cílů jednotlivých etap vzdělání. Proto není 
učivo členěno do ročníků, ale učitel je vybírá v souladu s celkovou koncepcí daného 
předmětu, s konkrétními podmínkami školy (prostorové, materiální), konkrétní úrovní žáků 
(skupin, jednotlivců), jejich převažujícími pohybovými zájmy i vzhledem ke svému 
případnému speciálnímu pohybovému zaměření. 
Učitel by měl všem žákům nabídnout k osvojení základní učivo, které vychází ze standardu 
vzdělávání. Konkrétní úroveň osvojení závisí především na individuálních předpokladech 
žáků. Pro uspokojení zájmu, dovednosti i pohybového nadání jednotlivců, skupin, případně 
celé třídy slouží učivo rozšiřující. Toto učivo je nezávazné. Učitel ve vyšší etapě vzdělávání 
se musí při realizaci jednotlivých témat přesvědčit, do jaké míry si žáci osvojili učivo nižší 
etapy, v případě potřeby se k němu vrátit nebo ho využít k opakování a upevňování 
pohybových dovedností, k rozvoji pohybových schopností atd. Z výše naznačeného vyplývá, 
že zařazení rozšiřujícího učiva nebo vypuštění některého námětu základního učiva je 
v kompetenci učitele, který nejlépe zná předpoklady žáků a konkrétní podmínky školy. 

Hodnocení výsledků žáků 
Rozhodující pro vzdělání je směřování k dílčím a celkovým cílům a respektování 
individuálních předpokladů žáků. Proto hodnocení žáků vychází z diagnostiky žáků, z 
poznání jejich předpokladů, aktuálních možností, zdravotního stavu a pohybových zájmů. 
Rozhodující pro hodnocení žáků je přístup k předmětu, aktivita při jednotlivých činnostech 
a individuální úroveň pohybových dovedností a schopností. 

Přínos k rozvoji klíčových kompetencí 
Komunikativní kompetence 
Absolventi by měli být schopni: 

- vyjadřovat se přiměřenou odbornou terminologií, 
- vyvozovat a interpretovat závěry na základě pozorovaných dějů. 
- vyjadřovat se a vystupovat v souladu se zásadami kultury projevu a chování. 

Personální kompetence 
Absolventi by měli být připraveni: 
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- efektivně se učit a pracovat, vyhodnocovat dosažené výsledky a pokrok, 
- přijímat hodnocení svých výsledků a způsobu jednání i ze strany jiných lidí, adekvátně 

na ně 
- reagovat, přijímat radu i kritiku, 
- pečovat o své fyzické i duševní zdraví. 

Sociální kompetence 
Absolventi by měli být schopni: 

- přijímat a odpovědně plnit svěřené úkoly, 
- aktivně se zapojovat do týmové práce, 
- adaptovat se na měnící se životní a pracovní podmínky. 

Řešit samostatně běžné pracovní i mimopracovní problémy 
Absolventi byli schopni: 

- porozumět zadání úkolu nebo určit jádro problému, navrhnout způsob řešení 
a zdůvodnit jej, 

- vyhodnotit a ověřit správnost zvoleného postupu a dosažené výsledky, 
- volit prostředky a způsoby vhodné pro splnění jednotlivých aktivit, využívat 

zkušeností a vědomostí nabytých dříve. 

Využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a efektivně pracovat 
s informacemi: 
Absolventi by měli umět: 

- pracovat s osobním počítačem a s dalšími prostředky informačních a komunikačních 
- technologií, pracovat s informacemi. 

Průřezová témata 
Člověk a svět práce 
Předmět tělesná výchova rozvíjí znalosti a dovednosti žáků, které jsou potřebné pro 
odpovědný přístup k vlastnímu tělu a zdraví. Žáci jsou vedeni k tomu, aby se pohybovým 
činnostem věnovali i ve svém volném čase, aby je chápali jako prostředek relaxace a nápravy 
negativních důsledků vysokého pracovního zatížení. 

Člověk a životní prostředí 
Výuka je zaměřena především na péči o zdraví a bezpečnosti zdraví při jakékoli pohybové 
činnosti. Žáci si také osvojují zásady bezpečného pobytu v různých přírodních prostředích, 
a to bez jakýchkoli zásahů do ekologické rovnováhy těchto prostředí. 

Mezipředmětové vztahy 
- biologie, 
- fyzika, 
- občanská nauka, 
- informační technologie. 
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Realizace odborných kompetencí 
Tělesná výchova – 1. ročník 

Výsledky a kompetence Tematické celky Hodinová 
dotace 

Žák 
- rozumí významu přípravy organismu 

(zahřátí a protažení) před pohybovou 
činností i významu péče o tělo 
(strečink, relaxace, zásady hygieny) 
po skončení pohybové činnosti, 

- rozliší a vysvětlí pojmy zátěž, únava, 
odpočinek, jednostranná zátěž, 
příčiny svalové nerovnováhy. 

Teoretické poznatky 
- zásady přípravy organismu 

před pohybovou činností a její 
ukončení, 

- zátěž a odpočinek. 

2 

Žák 
- volí sportovní vybavení (výstroj) 

odpovídající příslušné činnosti, 
přizpůsobuje je klimatickým 
podmínkám, 

- zvládá správnou techniku běhu 
a startů, rozlišuje vhodnost použití 
jednotlivých druhů startů podle délky 
trati, 

- prokáže jistou úroveň rychlostních 
a vytrvalostních schopností při 
testování, 

- porovnává ukazatele své zdatnosti 
s ostatními žáky a s předloženými 
tabulkami norem výkonu, 

- umí spojit rozběh s odrazem, 
- dokáže technicky správně provést 

skok vysoký a daleký, rozměřit si 
rozběh, 

- rozlišuje hody a vrhy,  
- umí provést vrh koulí libovolnou 

technikou,  
- bere v úvahu bezpečnostní opatření 

při vrhu koulí. 

Atletika 
- nízký a vysoký start, 
- sprint 100m (H) nebo 60m 

(D)  
- delší tratě - 3000m (1500)- H 

a 1500m (800) –D, 
- skok daleký a vysoký, 
- vrh koulí - 6 kg – H a 4 kg – 

D. 

23 

Žák 
- správně používá pádovou techniku – 

pád vzad, vpravo, vlevo, 
- posuzuje vhodnost použití pádových 

technik, 
- zná způsob sebeobrany v různých 

krizových situacích – škrcení 
zepředu, škrcení ze zadu, útočný 
úchop za část těla, napadnutí nožem, 
pokus o znásilnění. 

Úpoly 
- pády,  
- základní sebeobrana. 

4 
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Výsledky a kompetence Tematické celky Hodinová 
dotace 

Žák 
- volí sportovní vybavení odpovídající 

příslušné činnosti a okolním 
podmínkám, dovede je udržovat 
a ošetřovat, 

- (odbíjená) umí technicky správné 
odbití míče obouruč vrchem, obouruč 
spodem, podat mít vrchem, popř. 
spodem, 

- (kopaná) umí technicky správně 
ovládat míč nohou – vedení míče, 
používá různé způsoby přihrávek 
a kopů, umí zpracovat míč, 

- (nohejbal) umí odehrát míč placírkou 
nebo přímým nártem, osvojuje si 
techniku podání, 

- (košíková) umí technicky správně 
ovládat míč – dribling, používá různé 
způsoby přihrávek, ovládá střelbu na 
koš z různých míst a vzdáleností, 
z místa i z pohybu, umí základy 
dvojtaktu, 

- (házená) ovládá dribling, střelbu na 
bránu, trojtakt, 

- (tenis a stolní tenis) ovládá základy 
forhendu a bekhendu a snaží se 
využít tuto techniku ve hře, 

- (pro všechny hry) dokáže použít 
získané dovednosti herních situací,  

- rozlišuje správné postavení hráče 
v poli a chápe jeho význam v dané 
pozici, 

- rozumí základním pravidlům hry, 
- (netradiční hry) používá základní 

náčiní specifické pro danou hru, zná 
základní pravidlo hry. 

Sportovní hry 
- odbíjená – herní činnosti 

jednotlivce (HČJ), hra, 
- kopaná a futsal –(HČJ), hra, 
- nohejbal–(HČJ), hra, 
- košíková ––(HČJ), hra, 
- házená–(HČJ), hra, 
- tenis a stolní tenis–(HČJ), hra, 
- základy netradičních 

sportovních her – softball… 

39 

Žák 
- dokáže se orientovat v horském 

prostředí, je si vědom nástrah 
vyplývající z charakteru horského 
prostředí (časté změny počasí, 
značení horského terénu, ochrana 
před teplotními vlivy apod.), 

- chová se v přírodě ekologicky,  
- respektuje příkazy horské služby, 

dokáže se s ní spojit v případě nouze, 
- rozliší stupeň závažnosti poranění při 

pohybu v horském prostředí, 

Lyžařský a snowboardový kurz 
- seznámení se s horským 

prostředím, chování při 
pobytu v horském prostředí, 
výzbroj, výstroj, základy 
techniky sjezdového lyžování 
a snowboarding, 

- výcvik na sjezdových lyžích, 
- výcvik na snowboardu, 
- výcvik na běžeckých lyžích 

(pro zájemce). 

1 týden 
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Výsledky a kompetence Tematické celky Hodinová 
dotace 

v lehčích případech dokáže 
poskytnout první pomoc, 

- posoudí technický stav lyžařského 
a snowboardového vybavení 
a pravidelně provádí základní údržbu, 

- bezpečně manipuluje s lyžemi nebo 
se snowboardem (přinášení, 
nazouvání…)  

- zvládne sjezd šikmo svahem 
v základním postoji a plynule 
navazuje odšlapování ke svahu, 

- umí zastavit na bezpečném místě,  
- dokáže bezpečně nastoupit 

a vystoupit z různých druhů lanovek 
(poma, kotva, sedačková lanovka), 

- provede dlouhý a střední oblouk 
s přihlédnutím k technické vyspělosti 
lyžaře nebo snowboardisty, 

- zvládne jízdu v různém terénu 
a sněhu (hluboký sníh, těžký sníh, 
namrzlý povrch, terénní nerovnosti), 

- pozná chybně a správně prováděné 
činnosti, umí analyzovat a zhodnotit 
kvalitu pohybové činnosti nebo 
výkonu, 

- nepřeceňuje vlastní síly a schopnosti 
pro činnosti v horském terénu, 

- (výcvik na snowboardu) osvojit si 
techniku pádů (prevence úrazů) 
a zvládá základní techniku stoje, 
skluzu, zastavení, obratu a zatáčení 
na snowboardu, umí nastoupit, vyjet 
a vystoupit z lanovky, dokáže 
zhodnotit kvalitu výkonu, 

- (výcvik na běžeckých lyžích) – 
dokáže připravit výzbroj na výcvik, 
umí se pohybovat s lyžemi na nohou 
(chůze, obrat, skluz, výstup do svahu, 
sjezd šikmo svahem, překonání 
terénních nerovností), zvládá 
základní techniky běhu na lyžích (běh 
dvoudobý střídavý, běh soupažný). 

Žák 
- prokáže úroveň své tělesné zdatnosti 

v atlet. disciplínách, 
- porovná své výsledky s tabulkovými 

hodnotami a s výsledky jiných žáků, 
- koriguje vlastní pohybový režim 

Testování tělesné zdatnosti 
- výkony dosažené v atletice, 

popřípadě výkony 
z kondičního testu. 

4 
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Výsledky a kompetence Tematické celky Hodinová 
dotace 

ve shodě se zjištěnými údaji. 
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Tělesná výchova – 2. ročník 

Výsledky a kompetence Tematické celky Hodinová 
dotace 

Žák 
- rozumí a umí používat základní 

terminologické výrazy běžně 
používané při pohybových 
činnostech, 

- rozlišuje výrazy rychlost, síla, 
vytrvalost, pohyblivost, dovede 
použít vhodné pohybové činnosti pro 
rozvoj jednotlivých pohybových 
schopností, 

- chápe význam pojmů aktivní zdraví 
a zdravý životní styl a dokáže 
stanovit, které pohybové činnosti jsou 
zdraví prospěšné a které jsou zdraví 
škodlivé, 

- rozumí významu hygieny 
a bezpečnosti při pohybových 
činnostech v různém prostředí 
a různých podmínkách, 

- dokáže rychle reagovat a poskytnout 
první pomoc při drobných 
i závažnějších poraněních, zejména 
při úrazech vzniklých při pohybové 
činnosti. 

Teoretické poznatky 
- terminologie pohybových 

činností, 
- základní pohybové činnosti 

rozvíjející rychlostní, silové, 
vytrvalostní a pohybové 
předpoklady, 

- pojem aktivní zdraví, 
- hygiena a bezpečnost při 

pohybových činnostech, 
- první pomoc. 

2 

Žák 
- zvládá správnou techniku běhu 

(dýchání, práce nohou a paží), 
- umí uplatňovat zásady sportovního 

tréninku s cílem vylepšit své výkony 
z prvního ročníku (rychlé 
a vytrvalostní běhy, skok daleký 
a vysoký, vrh koulí), 

- ovládá způsob předávání a přebírání 
štafetového kolíku, 

- aplikuje znalost pravidel štafetového 
běhu v praxi, 

- zvládá správnou techniku hodu 
zejména dokáže spojit rozběh 
s odhodem, 

- dodržuje zásady bezpečnosti při 
veškeré své činnosti (zejména hod 
granátem a vrh koulí). 

Atletika  
- zdokonalování techniky běhu 
- běhy sprinty z nízkého startu, 

s vytrvalostní z vysokého 
startu 

- štafetový běh 
- skok daleký a vysoký 
- hod granátem 
- vrh koulí. 

18 
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Výsledky a kompetence Tematické celky Hodinová 
dotace 

Žák 
- umí využívat pohybové činnosti pro 

všestrannou pohybovou přípravu 
a zvyšování tělesné zdatnosti, 

- zvládá základní akrobatické cviky 
naučené v prvním ročníku 
ve zdokonalené formě, 

- dokáže spojit akrobatické cviky 
v jednoduché akrobatické řady 
s využitím doplňujících cviků 
(obraty, skoky a poskoky), 

- zvládá správnou techniku výmyku, 
přešvihu únožmo a seskoku 
odskokem, chápe význam dopomoci 
při cvičení na hrazdě a dokáže ji sám 
poskytnout, 

- uplatňuje osvojené způsoby přeskoku 
přes zvýšené nářadí, umí bezpečně 
překonat překážku roznožným 
i skrčným způsobem, 

- koriguje podmínky pro přeskok 
(výška nářadí, vzdálenost odrazového 
můstku od nářadí) ve shodě s úrovní 
svých schopností a dovedností, 

- zvládá správnou techniku šplhu na 
tyči i na laně, prokáže úroveň svých 
silových schopností při šplhu na laně 
bez přírazu (chlapci). 

Gymnastika 
- všeobecně pohybově 

rozvíjející cvičení, zejména 
protahovací a posilovací, 

- akrobatické prvky, 
akrobatické řady, 

- cvičení na hrazdě (výmyk, 
přešvih únožmo, toč vzad, 
vpřed, seskok), 

- přeskok přes zvýšené nářadí, 
- cvičení na kruzích, 
- šplh (tyč, lano). 

10 

Žák 
- odbíjená) umí technicky správně 

odbít míč obouruč spodem i vrchem, 
podat míč spodem i vrchem, 
bezprostředně reaguje na míč, dokáže 
se rychle přemístit a vykrýt prostor, 
rozumí obrannému a útočnému 
systému hry, 

- (kopaná) umí technicky správě 
ovládat míč nohou, dokáže se rychle 
přemístit, uvolnit se a nalézt vhodný 
prostor pro hru, ovládá různé 
techniky střelby na bránu, rozumní 
obrannému (osobní a zónová obrana) 
a útočnému (postupný útok, rychlý 
protiútok) systému hry, ovládá 
systém „přihrej a běž“, 

- (košíková a házená) umí technicky 
správně ovládat míč, dokáže použít 
dvojtakt při hře, dokáže se rychle 

Sportovní hry 
- v kolektivních sportovních 

hrách dále rozvíjí herní 
činnost jednotlivce, kterou 
využívá v jednoduchých 
herních kombinacích a při 
nácviku herních systémů, 

- netradiční sportovní hry – 
softball, badminton, líný tenis, 

- tenis, 
- stolní tenis. 

39 
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Výsledky a kompetence Tematické celky Hodinová 
dotace 

přemístit, uvolnit se bez míče i 
s míčem a nalézt si vhodný prostor 
pro hru, rozumí obrannému (osobní 
a zónová obrana) a útočnému 
(postupný útok, rychlý protiútok) 
systému hry, ovládá systém „hoď 
a běž“, 

- (tenis, stolní tenis)- zdokonaluje 
forhend a bekhend, osvojuje si 
techniku podání a hry na síti- volej, 
postavení, 

- (pro všechny hry) dokáže použít 
získané dovednosti a znalosti 
v herních situacích, 

- rozpozná základní chyby a provinění 
proti pravidlům dané hry, 

- (netradiční hry) dokáže použít 
získané dovednosti takovým 
způsobem, že hra je plynulá, bez 
vážnějších rozporů s pravidly. 

Žák 
- prokáže úroveň své tělesné zdatnosti 

v atletických disciplinách, 
- porovná své výsledky s tabulkovými 

hodnotami, s výsledky jiných žáků 
a se svými výsledky z předchozího 
roku. 

Testování tělesné zdatnosti 
- výkony dosažené v atletice 

popřípadě výkony 
z kondičního testu 

3 
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Tělesná výchova – 3. ročník 

Výsledky a kompetence Tematické celky Hodinová 
dotace 

Žák 
- chápe význam výrazu fair play, 

dokáže ho uplatňovat jak při samotné 
pohybové činnosti, tak při 
sportovním diváctví, umí potlačit 
projevy negativních emocí spojených 
se sportem 

- rozumí rozdílům mezi sportem žen 
a mužů, mezi sportem vrcholovým, 
výkonnostním a rekreačním, dokáže 
se přizpůsobit úrovni svých 
spoluhráčů a podat pomocnou ruku 
slabším 

- vysvětlí pojem doping a uvede 
příklady z praxe, zná možné následky 
používání podpůrných látek 

- rozliší míru škodlivosti vlivu 
alkoholu, tabáku a drog na 
pohybovou výkonnost a tělesnou 
zdatnost. 

Teoretické poznatky 
- fair play jednání, sportovní 

diváctví, 
- rozdíly mezi TV a sportem 

žen a mužů, 
- rozdíly mezi rekreačním, 

výkonnostním a vrcholovým 
sportem, 

- negativní jevy ve sportu. 
 

2 

Žák 
- uplatňuje zásady sportovního 

tréninku s cílem vylepšit své výkony 
z předchozích ročníků (rychlé 
a vytrvalostní běhy, skoky, hody, 
vrhy), 

- dokáže vhodně sestavit družstvo pro 
štafetový běh, včetně dodržování 
závodních pravidel dané disciplíny, 

- zvládá správnou techniku skoku 
vysokého (spojení odrazu 
s rozběhem, způsob nůžky a flop), je 
si vědom zásad bezpečnosti při skoku 
vysokém, 

- dokáže přizpůsobit běh podmínkám 
daného terénu, používá vhodnou 
výstroj pro běh v různých 
klimatických podmínkách. 

Atletika 
- běhy – sprinty z nízkého 

startu, vytrvalostní z vysokého 
startu, 

- štafetový běh, 
- skok daleký, 
- skok vysoký, 
- vrh koulí, 
- vytrvalostní běh v terénu. 

14 
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Výsledky a kompetence Tematické celky Hodinová 
dotace 

Žák 
- uplatňuje zásady přípravy organismu 

před pohybovou činností, 
- využívá vhodné posilovací cviky pro 

zvyšování své tělesné zdatnosti, 
- neopomíjí zásady péče o tělo 

(strečink, relaxace, zásady hygieny) 
po skončení pohybové činnosti, 

- zvládá základní akrobatické cviky 
naučené v předchozích ročnících 
ve zdokonalené formě, 

- dokáže spojit akrobatické cviky 
ve složitější akrobatické řady 
s využitím doplňujících cviků 
(obraty, skoky a poskoky), 

- zvládá správnou techniku cviků na 
hrazdě a přeskoku přes zvýšené 
nářadí, osvojené v předchozích 
ročnících, 

- využívá své dovednosti 
v náročnějších podmínkách (výška 
hrazdy, výška nářadí, vzdálenost 
odrazového můstku), 

- zná správnou techniku toče jízdmo 
vpřed (dívky) a toče vzad (chlapci), 

- zvládá rovnovážná cvičení a chůzi 
(včetně obratů) po kladině, 

- zvládá správnou techniku šplhu na 
tyči i na laně, prokáže úroveň svých 
silových schopností při šplhu na laně 
bez přírazu (chlapci), 

- zná a poskytuje dopomoc při 
činnostech, kde hrozí nebezpečí 
úrazu. 

Gymnastika 
- protahovací, posilovací 

a relaxační cvičení, 
- akrobatické prvky, 

akrobatické řady, 
- cvičení na hrazdě (opakování, 

nácvik toče jízdmo vpřed – 
dívky, toče vzad – chlapci), 

- přeskok přes zvýšené nářadí, 
- cvičení na kruzích, 
- šplh (tyč, lano), 
- rytmická cvičení – dívky, 
- cvičení na kladině - dívky. 

8 

Žák 
- (odbíjená, kopaná, košíková, tenis, 

stolní tenis, nohejbal, netradiční 
sporty) využívá získaných dovedností 
a vědomostí při hře, snaží se 
odstraňovat své nedostatky, snaží se 
o dodržování zásad fair play, 

- komunikuje při sportovních hrách – 
dodržuje smluvené signály a vhodně 
používá odbornou terminologii, 

- dovede se zapojit do organizace 
turnajů a soutěží a umí zpracovat 
jednoduchou dokumentaci, 

- ovládá pravidla hry, odkáže 

Sportovní hry 
- hra rozhodování organizace 

turnaje, 
- odbíjená, 
- kopaná, 
- košíková, 
- netradiční sportovní hry – 

softball, ringo, badminton, 
líný tenis, rozhodování, 

- tenis a stolní tenis. 

44 
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Výsledky a kompetence Tematické celky Hodinová 
dotace 

rozhodovat, zapisovat a sledovat 
výkony jednotlivců nebo týmu. 

Žák 
- prokáže úroveň své tělesné zdatnosti 

s pomocí standardizovaných 
testových baterií, 

- porovná své výsledky s tabulkovými 
hodnotami, s výsledky jiných žáků 
a se svými výsledky z předchozího 
roku. 

Testování tělesné zdatnosti 
- výkony dosažené v atletice, 

popřípadě výkony 
z kondičního testu. 

4 
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Tělesná výchova – 4. ročník 
Výsledky a kompetence Tematické celky Hodinová 

dotace 
Žák 
- dokáže vyhledat potřebné informace 

o zdraví a pohybu, dovede o nich 
diskutovat, analyzovat je a hodnotit, 

- rozumí významu pohybových 
činností (zejména kondičních, 
kompenzačních a relaxačních) pro 
zdraví, 

- umí sestavit soubory zdravotně 
zaměřených cvičení, cvičení pro 
tělesnou a dušení relaxaci, umí si 
připravit kondiční program osobního 
rozvoje a vyhodnotit jej, 

- ovládá kompenzační cvičení k vlastní 
regeneraci, a to zejména vzhledem 
k požadavkům budoucího povolání 

- uplatňuje osvojené způsoby relaxace. 

Teoretické poznatky 
- oblast zdraví a pohybu, 
- význam pohybu pro zdraví, 
- prostředky ke všeobecnému 

rozvoji, k regeneraci, 
kompenzaci a relaxaci. 

3 

Žák 
- uplatňuje zásady sportovního 

tréninku s cílem vylepšit své výkony 
z předchozích ročníků (rychlé 
a vytrvalostní běhy, skoky, hody, 
vrhy). 

Atletika 
- běhy, 
- skoky, 
- hody, vrhy. 

20 

Žák 
- uplatňuje zásady přípravy organismu 

před pohybovou činností a zásady 
uklidnění organismu po skončení 
pohybové činnosti, 

- využívá vhodné protahovací 
a posilovací cviky pro zvyšování své 
tělesné zdatnosti a pro kompenzaci 
nevhodných pohybových návyků 
a nevhodné pracovní zátěže, 

- vylepšuje své výkony při cvičení 
všeho druhu (akrobacie, cvičení na 
hrazdě a na kruzích, přeskok, šplh). 

Gymnastika 
- protahovací, posilovací, 

relaxační, kondiční, 
koordinační a kompenzační 
cvičení, 

- akrobatické prvky, 
- cvičení na hrazdě, 
- přeskok přes zvýšené nářadí, 
- cvičení na kruzích, 
- šplh (tyč, lano), 
- rytmická cvičení, aerobic. 

10 
 
 
 
 

 

Žák 
- dokáže se v souladu s pravidly 

zapojit do jakékoli prováděné herní 
činnosti v rámci osvojené hry, 

- uplatňuje techniku a základy taktiky 
dané hry, participuje na týmových 
herních činnostech družstva, 

- vyhledává kolektivní sporty, 
- s vědomím jejich pozitivního 

působení na psychiku člověka. 

Sportovní hry 
- ve všech probíraných 

sportovních hrách –hra, 
rozhodování, organizace. 

24 
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Výsledky a kompetence Tematické celky Hodinová 
dotace 

Žák 
- prokáže úroveň své tělesné zdatnosti 

a porovná své výsledky 
s tabulkovými hodnotami a se svými 
výsledky z předchozích let 

Testování tělesné zdatnosti 
- výstupní motorické testy. 

3 

 
 



 127 

NÁZEV VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU: INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE 
Obor vzdělání: 63-41-M/01 – Ekonomika a podnikání 
Forma vzdělání: denní 
Platnost: od 1. 9. 2009 počínaje 1. ročníkem 
Počet vyučovacích hodin za studium: 246  

Pojetí  vyučovacího předmětu 
Předmět je vyučován ve všech ročnících studia. Připravuje žáky k tomu, aby byli schopni 
pracovat s prostředky informačních a komunikačních technologií, efektivně je používat 
v jiných předmětech, v budoucí praxi i v soukromém životě. 

Obecné cíle 
Obecným cílem vzdělávání v informatice a komunikačních technologiích je, aby si žáci 
osvojili:  

- základní představy o výpočetní technice, 
- používání počítače a jeho periférií, 
- principy operačního systému a práce s ním,  
- znalost základních pojmů z oboru informačních a komunikačních technologií, 
- využívání moderních informačních a komunikačních technologií, 
- schopnosti ověřit si věrohodnost získané informace využitím více zdrojů, 
- strukturu dat a možnosti jejich uložení a přenosu, 
- umění pracovat s textovým, tabulkovým, databázovým, grafických a prezentačním 

editorem, 
- umění prezentovat výsledky své práce s využitím vhodného software, 
- respektování práva duševního vlastnictví, 
- odpovědný přístup k nevhodným obsahům vyskytujícím se na internetu nebo jiných 

médiích a 
- práci s grafickými editory. 

Charakteristika učiva 
Předmět informační technologie připravuje žáky k tomu, aby byli schopni pracovat 
s informačními a komunikačními prostředky a efektivně je využívali i v jiných předmětech, 
v dalším studiu, v soukromém a občanském životě. 

Pojetí výuky 
Tabulka 13 - Strategie výuky předmětu informační technologie 

 1. ročník 2. ročník 3. ročník  4. ročník Celkem 
Informační technologie 2 2 2 1 7 
Celkem 2 2 2 1 7 
 
Stěžejní formou výuky je individuální práce žáka na počítači. Těžiště výuky spočívá 
v provádění praktických úkolů. Ve výuce je kladen důraz na samostatnou práci a řešení 
komplexních úloh následujících po výkladu. Při výuce je uplatňován projektový přístup 
s důrazem na týmovou práci.  

Hodnocení výsledků žáků 
Základem pro hodnocení je průběžná klasifikace individuálně zadávaných úkolů. Důraz je 
kladen především na praktické dovednosti. V každém celku, který umožňuje praktickou 
výuku, je dán prostor pro zpracování samostatných úkolů jak skupinově, tak i individuálně.  
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Přínos k rozvoji klíčových kompetencí 
Občanské kompetence 
Vzdělávání směřuje k tomu, aby žáci: 

- byli hrdí na tradice a hodnoty svého národa, chápali jeho minulost i současnost 
v evropském a světovém kontextu, 

- cítili život jako nejvyšší hodnotu, uvědomovali si odpovědnost za vlastní život a byli 
připraveni řešit své osobní a sociální problémy,  

- dbali na dodržování zákonů a pravidel chování, respektovali práva a osobnost jiných 
lidí, vystupovali proti nesnášenlivosti, xenofobii a diskriminaci, 

- chápali význam životního prostředí pro člověka a jednali v duchu udržitelného 
rozvoje, 

- jednali v souladu s morálními principy, přispívali k uplatňování demokratických 
hodnot, 

- uvědomovali si vlastní kulturní, národní a osobnostní identitu, přistupovali s aktivní 
tolerancí k identitě jiných lidí v rámci plurality a multikulturního soužití, 

- uměli myslet kriticky, tj. aby dokázali zkoumat věrohodnost informací, nenechávali se 
manipulovat, tvořili si vlastní úsudek a byli schopni o něm diskutovat s jinými lidmi. 

Komunikativní kompetence 
Absolvent by měl být schopen: 

- aktivně se účastnit diskusí, formulovat a obhajovat své názory a postoje, respektovat 
názory druhých, 

- formulovat své myšlenky srozumitelně a souvisle, v písemné podobě přehledně 
a jazykově správně, 

- písemně zaznamenávat podstatné myšlenky a údaje z textů a projevů jiných lidí 
(přednášek, diskusí, porad apod.), 

- vyjadřovat se přiměřeně účelu jednání a komunikační situaci, v projevech mluvených 
i psaných se vhodně prezentovat, 

- zpracovávat jednoduché texty na běžná i odborná témata a různé pracovní materiály, 
dodržovat jazykové a stylistické normy i odbornou terminologii, 

- vyjadřovat se a vystupovat v souladu se zásadami kultury projevu a chování. 

Personální kompetence 
Absolvent by měl být připraven: 

- efektivně se učit pracovat, vyhodnocovat dosažené výsledky a pokrok, 
- přijímat hodnocení svých výsledků a způsobu jednání i ze strany jiných lidí, adekvátně 

na ně reagovat, přijímat radu i kritiku, 
- reálně posuzovat své duševní možnosti, odhadovat výsledky svého jednání a chování, 
- využít ke svému učení zkušenost jiných lidí, učit se i na základě zprostředkovaných 

zkušeností, 
- dále se vzdělávat. 

Sociální kompetence 
Absolvent by měl být schopen: 

- adaptovat se na měnící se životní a pracovní podmínky,  
- pracovat v týmu a podílet se na realizaci společných pracovních činností, 
- přijímat a odpovědně plnit svěřené úkoly, 
- podněcovat práci týmu vlastními návrhy na zlepšení práce a řešení úkolů, nezaujatě 

zvažovat návrh druhých. 
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Řešit samostatně běžné pracovní i mimopracovní problémy 
Absolvent by měl být schopen: 

- porozumět zadání úkolu nebo určit jádro problému, získat informace potřebné k řešení 
problému, navrhnout způsob řešení, popř. varianty řešení, a zdůvodnit jej, vyhodnotit 
a ověřit správnost zvoleného postupu a dosažené výsledky, 

- uplatňovat při řešení problémů různé metody myšlení, především logické, 
- volit prostředky a způsoby (pomůcky, studijní literaturu, metody a techniky) vhodné 

pro splnění jednotlivých aktivit, využívat zkušeností a vědomostí dříve nabytých. 

Využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a efektivně pracovat 
s informacemi: 
Absolvent by měl umět: 

- komunikovat elektronickou poštou a využívat další prostředky on-line, 
- pracovat s běžnými základním a aplikačním programovým vybavením, 
- pracovat s informacemi, a to především s využitím prostředků informačních 

a komunikačních technologií, 
- pracovat s osobním počítačem a s dalšími prostředky informačních a komunikačních 

technologií,  
- učit se používat nový aplikační software, 
- získávat informace z otevřených zdrojů, zejména pak z celosvětové sítě Internet. 

Aplikovat základní matematické postupy při řešení praktických úkolů 
Absolventi by měly umět: 

- provést reálný odhad výsledku řešení praktického úkolu, 
- správně používat a převádět jednotky, 
- využívat a vytvářet různé formy grafického znázornění (tabulky, grafy, diagramy, 

schémata), 
- zvolit pro řešení úkolů odpovídající matematické postupy a techniky, používat vhodné 

algoritmy. 

Kompetence k pracovnímu uplatnění 
Absolvent by měl: 

- dokázat získávat a vyhodnocovat informace o pracovních nabídkách, využívat 
poradenských a zprostředkovatelských služeb, 

- mít přehled o možnostech uplatnění na trhu práce v daném oboru a povolání, 
- mít reálnou představu pracovních, platových a jiných podmínkách v oboru 

a možnostech profesní kariéry, znát požadavky zaměstnavatelů na pracovníky a být 
schopen srovnávat je se svými předpoklady; být připraven přizpůsobit se změněným 
pracovním podmínkám, 

- umět vhodně komunikovat s potencionálními zaměstnavateli, 
- osvojit si základní vědomosti a dovednosti potřebné pro rozvíjení vlastních 

podnikatelských aktivit. 
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Průřezová témata 
Člověk a svět práce 

- motivovat žáky k aktivnímu pracovnímu životu, 
- naučit žáky prezentovat se při jednání se zaměstnavateli, 
- rozvíjet u žáků schopnost prezentovat své očekávání a své priority, 
- učit žáky poznávat svět a lépe mu rozumět, 
- vést žáky k tomu, aby si uvědomili význam vzdělávání pro celý život, 
- vést žáky k tomu, aby si vážili materiálních i duchovních hodnot, 
- vést žáky k zodpovědnosti za vlastní život, 
- naučit žáky efektivně pracovat s informacemi, získávat je a kriticky vyhodnocovat. 

Občan v demokratické společnosti 
- naučit žáky rozvíjet získané poznatky, přijímat odpovědnost za vlastní rozhodování 

a jednání, 
- vést žáky k rozvíjení dovednosti aplikovat získané poznatky, 
- vést žáky k tomu, aby měli vhodnou míru sebevědomí, 
- vést žáky k tomu, aby byli schopni odolávat myšlenkové manipulaci, 
- vést žáky k tomu, aby se dovedli orientovat v masových médiích, využívali je 

a dokázali je i kriticky hodnotit, 
- učit žáky přijímat odpovědnost za vlastní rozhodování a jednání. 

Mezipředmětové vztahy 
- statistika, 
- písemná a elektronická komunikace, 
- praxe, 
- ekonomika, 
- marketing, management, 
- angličtina, 
- matematika, 
- právo,  
- občanská nauka. 
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Realizace odborných kompetencí 
Informační technologie – 1. ročník 

Výsledky a kompetence Tematické celky Hodinová 
dotace 

Žák 
- se umí přihlásit do počítačové sítě 

a zná její fungování, 
- je seznámen s chováním 

a bezpečností práce v učebně 
výpočetní techniky. 

Školní počítačová síť, řád 
učebny VYT 

1 

Žák 
- zná stručnou historii výpočetní 

techniky a oblasti použití počítačů, 
- zná základní pojmy z oboru 

informačních technologií, 
- umí vysvětlit základní princip 

činnosti počítače, 
- uvědomuje si důsledky neodborných 

zásahů do počítače, 
- charakterizuje jednotlivé komponenty 

počítače a jejich funkce, zná princip 
digitálního záznamu, 

- umí pojmenovat základní elementy 
počítačové sestavy, 

- samostatně používá počítač a jeho 
periferní zařízení v základních 
činnostech, 

- dokáže porovnat vlastnosti různých 
periferních zařízení, 

- zná druhy tiskáren a technologie 
tisku, 

- zná jednotlivé druhy záznamových 
médií a jejich porovnání. 

Hardware 
- historie počítačů,  
- jednotky ve VYT,  
- části a díly PC,  
- základní deska PC, 
- paměti PC,  
- pevný disk,  
- procesor, 
- disketová mechanika, optické 

jednotky,  
- monitory, skříně a zdroje 

napájení, 
- paralelní a sériové rozhraní, 

porty počítače, vstupní 
a periferní zařízení. 

16 

Žák 
- zná pojem software a obecné znalosti 

o něm, 
- má základní přehled o programech, 

které se nacházejí v osobních 
počítačích. 

Software 
- definice softwaru, užitečné 

obecné znalosti, 
- přehled programů. 

2 

Žák 
- umí používat správný pojmoslovný 

aparát, 
- dokáže konfigurovat prostředí 

operačního systému, 
- umí využívat kontextovou nápovědu 

operačního systému, 
- umí posoudit HW nároky na instalaci 

systému, 
- zvládá aktualizaci ochranných 

Operační systém 
- stručná historie operačních 

systémů, 
- základy ovládání operačního 

systému, pracovní plocha, 
- práce s oknem, ikony, 

uspořádání oken, 
- tlačítko start a jeho funkce, 

dialogová okna, přepínání 
mezi programy, 

7 
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Výsledky a kompetence Tematické celky Hodinová 
dotace 

prostředků počítače, 
- umí zálohovat a obnovovat data. 

- nápověda ve Windows. 

Žák 
- chápe strukturu ukládaných dat 

a možnosti jejich uložení, 
- ovládá základní operace se soubory, 
- zvládá činnosti spojené s použitím 

souborového manažera, 
- umí vytvořit zástupce na pracovní 

ploše, 
- umí definovat rizika spojená se 

zabezpečením a zneužitím dat, je 
schopen učinit opatření 
k minimalizaci těchto rizik. 

Práce se složkami a soubory 
- tento počítač, vytvoření, 

pojmenování a vyhledávání 
objektů, 

- kopírování, přesouvání 
a mazání souborů, 

- koš a práce s ním, vytváření 
a používání zástupců. 

7 

Žák 
- ovládá práci v operačním systému, 
- pracuje s okny, 
- ovládá spouštění programu 

a přepínání mezi nimi. 

Programy dodávané s Windows 
- poznámkový blok, WordPad, 
- ostatní. 

2 

Žák 
- zná základní lokální sítě, 
- má základní znalosti o mapování 

síťových disků a udělování 
práv jednotlivým uživatelům. 

Počítačové sítě 
- lokální sítě, sítě PEER TO 

PEER, CLIENT–SERVER, 
- mapování síťových disků, 

práva k síťovým diskům. 

2 

Žák 
- používá internet jako základní 

otevřený informační zdroj a využívá 
jeho přenosové a komunikační 
možnosti, 

- volí vhodné informační zdroje 
k vyhledávání informací, 

- orientuje se v získávaných 
informacích, třídí je analyzuje 
a vyhodnocuje je,  

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

- je schopen prezentovat získané 
informace vhodným způsobem. 

Internet 
- internet a jeho fungování, 

vybrané služby internetu 
a získávání informací, 

- základní funkce MSIE, 
- orientace a vyhledávání na 

internetu, 
- bezpečnost a praktické využití 

Internetu. 

10 

Žák 
- zvládá ovládání elektronické 

komunikace, 
- pracuje s elektronickou poštou. 

 
 

Používání e-mailu 
- možnosti e-mailu, princip 

elektronické pošty, 
- off-line pošta, poštovní klient,  
- on-line (webowská) pošta, 

SPAM. 

6 
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Výsledky a kompetence Tematické celky Hodinová 
dotace 

Žák 
- umí nastavit parametry dokumentu, 
- zná a používá základní typografická 

pravidla, 
- vytvoří nový dokument, uloží ho, 

ovládá editaci, formátování, opravy 
textu, kopírování, přesouvání, 
vyhledávání a nahrazování textu, 

- umí naformátovat text a uspořádat ho 
na stránce, 

- zná práci s více dokumenty současně, 
umí je zobrazit, přesouvat a kopírovat 
údaje v nich, 

- umí spojovat jednotlivé dokumenty. 
 

MS Word 
- seznámení s prostředím 

textového editoru, 
- vytvoření dokumentu, jeho 

uložení, práce s delším 
dokumentem, tisk dokumentu, 

- opravy textu, kopírování, 
přesouvání, vyhledávání 
a nahrazování textu, 

- formátování textu – změny 
písma a odstavce, styl 
odstavce, úpravy formátu, 
tabulátory, šablona, 

- uspořádání textu na stránce – 
formát stránky, záhlaví 
a zápatí, sloupce, řízení toku 
textu v dokumentu, 

- práce s více dokumenty 
současně – zobrazení více 
dokumentů současně, 
přesouvání a kopírování údajů 
mezi dokumenty, spojování 
dokumentů, vložení 
dokumentu. 

19 
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Informační technologie – 2. ročník 

Výsledky a kompetence Tematické celky Hodinová 
dotace 

Žák 
- je schopen správně použít odrážky 

a číslování, 
- dokáže vytvořit víceúrovňový 

číslovaný seznam, 
- umí vytvořit obrysy a stínování u 

různých objektů, 
- ví co je iniciála a dokáže ji použít, 
- umí vložit čísla stránek a využít 

všech možností při číslování, 
- je schopen zobrazit, upravit a změnit 

záhlaví a zápatí stránky, 
- umí vytvořit jiné záhlaví na sudé 

a liché stránce, a jiné na první 
stránce. 

Odstavec 
- odrážky a číslování, 
- odsazení, tabulátory, 
- sloupcová sazba, 
- obrysy a stínování, 
- iniciála, číslování stránek, 
- záhlaví a zápatí stránky. 

12 

Žák 
- je schopen vložit obrázek pomocí 

kreslícího plátna i bez něj, 
- dokáže umístit objekty pomocí rámu,  
- umí orámovat a stínovat jednotlivé 

vložené objekty. 

Objekty 
- vložení obrázků, 
- umístění objektů pomocí 

rámu, 
- orámování a stínování. 

3 

Žák 
- umí samostatně vytvořit tabulku 

podle zadaných dat, 
- umí upravovat jednotlivá políčka 

tabulky a formátovat je včetně textu 
v něm, 

- umí používat jednoduché vzorce a  
- je schopen formátovat tabulku 

pomocí automatického formátování 
tabulky.  

Tabulky 
- vytvoření tabulky, 
- úpravy políček tabulky, 
- úpravy a formátování textu 

v tabulce, 
- vzorce, automatické 

formátování tabulky. 

9 

Žák 
- umí pracovat s textem, využívá stylů 

písma i předdefinovaných motivů, 
- vytváří oddíly a pomocí nich 

upravuje jednotlivé stránky, 
- vytváří a používá šablony, 
- vytváří formuláře jako druh šablony. 

Styl, motiv, šablony, formuláře 
- tok textu, oddíl, nová stránka, 
- formátování pomocí stylů, 
- motiv, 
- vytvoření a použití šablony, 
- formuláře jako druh šablon. 

5 

Žák 
- umí vytvořit formulářový dopis, 
- používá hromadnou korespondenci 

při psaní dopisů více osobám, 
- umí vytvořit štítky. 

Hromadná korespondence 
- tvorba formulářového dopisu, 
- příklad obchodní 

korespondence (dopis), 
- příklad obchodní 

korespondence (adresní štítky 
- nálepky). 

8 
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Výsledky a kompetence Tematické celky Hodinová 
dotace 

Žák 
- ovládá dělení slov automatické 

a ruční, 
- ví co je automatický text, 
- využívá záložek, 
- umí pracovat s rejstříky a seznamy, 

- vytváří obsahy, 
- umí kreslit pomocí MS Wordu, 
- při své práci využívá WordArt. 

Ostatní funkce editoru 
- dělení slov, autotext, záložky, 
- rejstřík a seznamy, 
- kreslení, WordArt. 

5 

Žák 
- dokáže pomocí programu MS Excel 

označovat jednotlivé buňky a měnit 
jejich rozměry, 

- umí zapisovat do buněk a editovat je, 
- zná formátování buněk a tabulek, umí 

je kopírovat i přesouvat, 
- zná a používá relativní, absolutní 

i smíšené odkazy, 
- využívá vlastního formátování, 
- zná uživatelské řady a seznamy, 
- dokáže upravovat stránky před 

tiskem a tisknout je, 
- umí pracovat s listy, 
- pojmenovává buňky a oblasti, 
- při své práci využívá podmíněné 

formátování, 
- umí fixovat záhlaví, 
- ví co je sdílení a ochrana listu 

a sešitu. 

Microsoft Excel 
- označování buněk, změna 

rozměrů, zápis a editace 
buňky, 

- formátování buňky a tabulky, 
kopie, přesun, 

- úpravy vzorců, 
- relativní, absolutní a smíšené 

odkazy, 
- vlastní formát, 
- uživatelské řady a seznamy, 
- úprava stránky před tiskem, 

tisk, 
- práce s listy, 
- pojmenování buněk a oblastí, 

podmíněné formátování, 
- sdílení a ochrana listu a sešitu, 
- fixace záhlaví. 

30 
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Informační technologie – 3. ročník 

Výsledky a kompetence Tematické celky Hodinová 
dotace 

Žák 
- umí používat základní funkce 

a definovat vlastní vzorce 
- u méně častých funkcí využívá 

elektronické nápovědy. 

MS EXCEL 
Funkce 
- použití funkcí, 
- základní funkce – matema-

tické, statistické, logické 
apod. 

 

9 

Žák 
- umí vytvářet z jednotlivých údajů 

grafy 
- dokáže zvolit správný typ grafu 
- zvládá vytvořené grafy editovat, 

kopírovat do ostatních programů. 

Grafika 
- úvod do grafů, 
- grafy pro znázornění podílu 

údajů a porovnání podílů, 
- kombinované grafy, XY graf -

 zjišťování závislosti, 
- znázornění vývoje grafem. 

5 

Žák 
- si uvědomuje význam databází, 
- dokáže v databázích řadit 

a vyhledávat potřebné údaje. 

Databáze 
- filtrování databáze, 

databázové funkce, souhrny. 

8 

Žák 
- dokáže vytvořit novou databázi 

pomocí průvodce nebo ručně, 
- umí vytvářet tabulky, 
- zvládá jejich editaci, řazení dat, 
- umí vytvářet relace mezi tabulkami. 

MS ACCES 
Tabulky 
- vytvoření, primární klíč, 

indexy, relace. 

13 

Žák 
- zná filozofii tvorby dotazů a filtrů, 
- chápe způsoby vytváření výběrových 

kritérií, 
- ovládá akční a parametrické dotazy. 

Dotazy 
- vytvoření dotazu, nastavení, 

výběrové dotazy. 

13 

Žák 
- zná použití a způsoby vytváření 

formulářů, 
- zvládá pohyb ve formuláři, 
- ovládá průvodce formulářem 

i návrhové zobrazení. 

Formuláře 
- návrh a vytvoření. 

13 

Žák 
- umí vytisknout data z databáze, 
- umí vytvořit pomocí různých 

způsobů sestavy, 
- umí nastavit vzhled sestavy, 
- umí upravit sestavu v návrhovém 

zobrazení. 

Sestavy 
- návrhy a vytvoření, řízení 

a seskupování dat. 

11 

 



 137 

Informační technologie – 4. ročník 

Výsledky a kompetence Tematické celky Hodinová 
dotace 

Žák 
- zná výhody a nevýhody elektronické 

komunikace, 
- umí nastavit poštovního klienta, 
- zná základy Netiquety. 

Elektronická pošta 
- Poštovní klient, 
- nastavení programu, 

seznámení s prostředím 
programu, 

- práce s programem – sezná-
mení s jednotlivými složkami. 

4 

Žák 
- zná účel a cíl prezentace, 
- ovládá zásady úspěšné prezentace, 
- umí pracovat s prezentačním 

programem. 

MS PowerPoint 
- založení jednoduché 

prezentace, práce s textem, 
formátování prezentace, 

- kreslení a vkládání objektů, 
spuštění a promítání 
prezentace, 

- vlastní prezentace a její 
předvedení. 

4 

Žák 
- zná strukturu webu a strukturní 

konvenci, 
- zná základní prvky jazyka HTML, 
- ovládá WYSIWYG editor. 

WWW stránky 
- základní prvky jazyka HTML, 

tvorba jednoduché stránky, 
- vkládání grafických prvků, 

vazba na jiný software, 
publikování, ftp klient. 

8 

Žák 
- rozlišuje mezi bitmapovou 

a vektorovou grafikou, 
- dokáže vytvářet koláže, 
- zvládá vytvářet základní objekty, 

tvarovat a převádět na křivky, 
- dokáže exportovat vektorovou 

grafiku. 

Grafický editor 
- bitmapová a vektorová 

grafika, 
- úprava digitální fotografie, 
- vektorová grafika – úvod, 

zpracování grafického návrhu. 

14 
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NÁZEV VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU:  EKONOMIKA 
Obor vzdělání: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání 
Forma vzdělání: denní 
Počet vyučovacích hodin za studium:  342  
Platnost:  od 1. 9. 2009 počínaje 1. ročníkem 

Pojetí  vyučovacího předmětu 

Obecné cíle 
Obecným cílem ekonomického vzdělávání je rozvoj ekonomického myšlení žáka, který se 
bude umět orientovat v základních ekonomických otázkách podnikové sféry, národního 
hospodářství a nadnárodní ekonomiky. Získané poznatky umožní žákům používat odbornou 
ekonomickou terminologii, aplikovat poznatky do praxe, využívat základních ekonomických 
zákonů a souvislostí.  

Charakteristika učiva 
Probírané učivo je rozděleno do jednotlivých ročníků studia tak, aby žák získal potřebné 
vědomosti a dovednosti dlouhodobější povahy, aby je uměl aplikovat v současných 
dynamicky se měnících podmínkách ekonomické praxe. Náplň učiva jednotlivých ročníků 
klade důraz na využívání mezipředmětových vztahů, využívání znalosti žáků z podnikové 
praxe, propojení teoretických ekonomických vědomostí a jejich využití v praxi pro zlepšení 
dosahovaných ekonomických výsledků a konkurenceschopnosti podnikatelských subjektů. 
Učivo prvního ročníku je zaměřeno na vysvětlení základních ekonomických pojmů, vytvoření 
podvědomí o fungování národního hospodářství, možnostech a formách podnikání. Druhý 
ročník poskytne žákům vědomosti o podniku jako celku, jeho založení, tvorbě výrobního 
programu a možnostech zahraničního obchodu. Ve třetím ročníku se žáci seznámí se 
základními podnikovými činnostmi, tj. se získáváním zaměstnanců, s důrazem na veškeré 
personální činnosti, včetně správného odměňování zaměstnanců s dodržením pracovně 
právních norem, s investiční činností podniku, především s výběrem nejvhodnějších 
investičních variant, se zásobovací činností a v neposlední řadě i s přípravou výroby po 
stránce ekonomické. Čtvrtý ročník je zaměřen na vyhodnocení podnikových činností, 
provedení ekonomického posouzení dosažené úrovně konkurenceschopnosti pomocí metod 
finanční analýzy, vyústí v problematice daňové soustavy ČR.  

Pojetí výuky 
Tabulka 14 - Strategie výuky předmětu ekonomika 

 1. ročník 2. ročník 3. ročník  4. ročník Celkem 
Ekonomika 2 2 3 3 10 
Celkem 2 2 3 3 10 
 
Při výuce bude využíváno tradičných metod výuky, jako je výklad, přednáška, řízený 
rozhovor, ale bude především kladen důraz na využívání metod zaměřených na rozvoj 
logického myšlení žáků, samostatnou a tvořivou práci, aplikaci teoretických poznatků. Pro 
aktivní zapojení žáků do vyučování bude využíváno skupinového vyučování, jako možnosti 
řešení konkrétních ekonomických problémů. K aktualizaci učiva bude využíváno referátů 
žáků, při jejichž zpracování budou využívat poznatků z odborné praxe, literatury, časopisů, 
zákonů a informací dostupných na internetu.Výuka bude doplněna odbornými exkurzemi 
a přednáškami odborníků z praxe (pracovníky úřadu práce, finančních úřadů, bank, 
pojišťoven, správy sociálního zabezpečení aj.). Zvládnutí teoretických vědomostí vyústí 
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v předmětu fiktivní firma, kde studenti již samostatně používají získaných ekonomických 
kompetencí. 
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Hodnocení výsledků žáků 
K hodnocení žáků se používá ústního a písemného projevu (orientační testy, testy s výběrem 
odpovědí, vědomostní testy, provedení jednodušších ekonomických výpočtů). Způsoby 
hodnocení by měly spočívat v kombinaci známkování, slovního hodnocení, využívání 
bodového systému, eventuelně procentuálního vyjádření, pozornost by měla být věnována 
sebehodnocení žáků. Při hodnocení se přihlédne ke zpracování a přednesení referátů, 
ke schopnostem propojovat teorii a ekonomické dění v podmínkách současné ekonomiky.  

Přínos k rozvoji klíčových kompetencí a průřezových témat 
Vzdělávání v ekonomice přispívá k využívání různých informačních zdrojů k učení, včetně 
svých zkušeností, zkušeností z odborných praxí, dále napomáhá žákům k využívání poznatků 
z ostatních vyučovaných předmětů, tedy k posilování mezipředmětových vztahů. Studenti 
získají kompetence 

- k samostatnému řešení problému, 
- komunikativní, především formulací svých myšlenek ve formě souvislého, logického 

a jazykově správného přednesení referátů, 
- personální a sociální, jako je např. přijímání a odpovědné plnění svěřených úkolů, 

vytváření vstřícných vztahů k třídnímu kolektivu při řešení zadaných problémů, 
- občanské a kulturní, především při jejich vystoupeních a vystoupení druhých, 
- získají přehled o možnostech uplatnění na trhu práce, 
- matematické, které budou uplatňovat při řešení konkrétních ekonomických výpočtů 

(kalkulace, výběr vhodné investiční varianty, aj.) 
- v rámci komunikačních technologií, uplatní znalosti práce s osobním počítačem, 

programovým vybavením i využívání sítě Internet, 
- z odborných kompetencí se studium ekonomiky projeví především  
- v orientaci v právní úpravě platné v současné ekonomické praxi, ve schopnosti 

vyhledat a využít konkrétních právních předpisů, 
- ve schopnosti provádění typických podnikových činností, jako např. v zabezpečování 

podniku majetkem, posouzením vybavenosti podniku majetkem, hodnocení jeho 
efektivnosti využívání aj., 

- v hodnocení ekonomické efektivnosti podniku především pomocí metod finanční 
analýzy, v sestavení zakladatelského rozpočtu a posouzení konkurenceschopnosti 
firmy, 

- v přesné práci žáků, dodržování stanovených norem a předpisů souvisejících se 
systémem řízení podniku. 

Předmět ekonomika přispívá zejména k realizaci průřezových témat:  

Člověk a svět práce v těchto oblastech: 
- naučit práci s informacemi 
- orientace ve světě práce jako celku i v hospodářské struktuře regionu 
- schopnost verbální prezentace při jednání s potenciálními zaměstnavateli 
- schopnost orientovat se ve službách zaměstnanosti 
- získat základní aspekty soukromého podnikání, včetně jejich konkrétního uplatnění v praxi 
- práce s příslušnými právními předpisy 
- vyhledávání, vyhodnocování a využívání informací 
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Občan v demokratické společnosti: 
-  naučit žáky rozvíjet získané poznatky a prakticky je využívat v jednání a rozhodování,  
-  vést žáky k tomu, aby se dovedli orientovat v masových médiích, využívali je a dokázali 

je i kriticky hodnotit,  
-  učit žáky přijímat odpovědnost za vlastní rozhodování a jednání 

Člověk a životní prostředí: 
- posoudit vliv hospodaření podniků na životní prostředí 
- vhodně posoudit možnost diverzifikace podnikových činností s ohledem na vliv okolí podniku. 

 

Mezipředmětové vztahy 
- matematika, 
- statistika, 
- účetnictví, 
- ekonomie a finance, 
- marketing a management, 
- fiktivní firma, 
- písemná a elektronická komunikace, 
- informační technologie. 
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Realizace odborných kompetencí 
Ekonomika - 1. ročník 

Výsledky a kompetence Tematické celky Hodinová 
dotace 

Žák 
- definuje základní ekonomické pojmy, 
- vymezí pojem potřeba,  
- vysvětlí možnosti jejich uspokojení, 
- rozlišuje mezi jednotlivými 

základními ekonomickými pojmy. 

Základní ekonomické pojmy 
- teorie potřeb, 
- výrobní faktory, 
- trh a jeho zákony, 
- nabídka, poptávka. 

22 

Žák 
- popíše základní odvětví národního 

hospodářství, 
- dokáže charakterizovat jednotlivá 

odvětví, objasnit jejich specifika 
z hlediska výstupů, ale i nároků na 
výrobní faktory, 

- orientuje se v návaznosti primárních 
a sekundárních odvětví. 

Národní hospodářství 
- subjekty národního 

hospodářství, 
- postata národního 

hospodářství, 
- úloha státu, 
- vnější hospodářská politika 

státu, 
- základní makroekonomické 

ukazatele. 

20 

Žák 
- vymezí základní podmínky 

podnikání, 
- orientuje se ve zvláštnostech 

jednotlivých obchodních společností 
a družstva, 

- analyzuje rozdílnost podnikání 
fyzických osob a právnických osob. 

Podnikání, právní formy 
podniků 
- fyzických osob, 
- právnických osob. 

30 
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Ekonomika - 2. ročník 

Výsledky a kompetence Tematické celky Hodinová 
dotace 

Žák 
- vymezí činnosti související se 

založením podniku, 
- vypočítá jednodušší zakladatelský 

rozpočet, 
- vymezí majetek podniku, 
- objasní nutnost investovat do obnovy 

majetku, 
- objasní základní peněžní vztahy mezi 

podnikem a okolím. 

Založení podniku 
- činnosti související se 

založením podniku, 
- zakladatelský rozpočet. 

15 

Žák 
- vymezí pojem nákladů, výnosů, 

hospodářského výsledku, 
- analyzuje náklady, 
- propočítá bod zvratu, 
- objasní vztah mezi fixními 

a variabilními náklady. 

Ekonomická stránka činnosti 
podniku 
- majetek podniku, 
- náklady, výnosy, výsledek 

hospodaření, 
- bod zvratu, 
- zákon hromadné výroby. 

22 

Žák 
- charakterizuje výrobní program 

podniku, jeho základní strukturu 
a změny, které jsou důsledkem 
reakce na vnější podmínky, 

- vyjádří činnosti, které jsou nutně 
spojeny s přípravou výroby, 

- zaujme stanovisko k optimalizaci 
výrobního programu, 

- provádí výpočty, 
- posuzuje efektivnost výroby pomocí 

výpočtů ukazatelů intenzity, 
rentability, produktivity.. 

Výrobní program 
- pojetí, struktura, 
- tvorba, 
- příprava výroby, 
- efektivnost výroby (intenzita, 

produktivita práce, 
rentabilita).. 

12 

Žák 
- dokáže vysvětlit význam 

zahraničního obchodu pro rozvoj 
podniku v podmínkách globalizující 
se ekonomiky,  

- orientuje se v jednotlivých druzích 
a formách zahraničního obchodu, cla, 
politice zemí EU, 

- aplikuje možnosti využití 
zahraničního obchodu jako 
prostředku ke zvyšování ekonomické 
efektivnosti a konkurenceschopnosti 
podniku. 

Zahraniční obchod, clo, celní 
politika 
- význam, 
- clo, druhy cel. 

14 
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Výsledky a kompetence Tematické celky Hodinová 
dotace 

Žák 
- analyzuje možnosti a formy 

sdružování podniku, jejich význam 
v nadnárodních ekonomikách, 

- diskutuje o možnosti a nutnosti 
sdružování podniku, jako o jedné 
z možných cest posílení pozice 
podniku v ekonomice. 

Sdružování podniků 6 

Žák 
- analyzuje příčiny možného zániku 

podniku, ilustruje na příkladech 
příčiny, které mohou vést k zániku 
podniku. 

Sanace a zánik podniku 3 
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Ekonomika - 3. ročník 

Výsledky a kompetence Tematické celky Hodinová 
dotace 

Žák 
- vymezí základní personální činnosti 

podniku, 
- porozumí nutnosti správně prováděné 

personální činnosti jako základního 
předpokladu úspěšného fungování 
podniku. 

Personální činnost podniku 
- stanovení potřeby 

zaměstnanců, 
- výběr a získávání 

zaměstnanců,  
- rozmisťování zaměstnanců, 
- hodnocení zaměstnanců. 

10 

Žák 
- interpretuje pojem a funkce mzdy, 

mzdová soustava, 
- vyhodnotí vhodnost používání 

jednotlivých druhů mzdy, 
- orientuje se v základních právních 

normách mzdové oblasti, 
- vypočítá základní druhy mezd, 

sociální a zdravotní pojištění, zálohu 
na daň ze mzdy, 

- rozliší činnosti při měsíčním a ročním 
zúčtování mzdy a roční zúčtování 
vypočítá. 

Odměňování 
- mzda, pojem, funkce, 
- mzdová soustava, 
- sociální a zdravotní pojištění, 
- zdaňování mezd, 
- roční zúčtování záloh na daň 

z příjmů ze závislé činnosti 

28 

Žák 
- objasní pojetí investic, 
- ilustruje vhodnost používání 

jednotlivých metod pro výběr 
nejvhodnější investice, 

- podpoří vhodnost používání metod 
zohledňujících faktor času při 
investičním rozhodování, 

- podpoří názor, že portfolio je možnou 
cestou ke snížení rizika, 

- obhájí výhody a nevýhody leasingu. 

Investiční činnost podniku 
- druhy investic, 
- plánování investic, 
- hodnocení efektivnosti 

investic, 
- portfolio, 
- leasing. 

38 

Žák 
- analyzuje zásobovací činnosti 

podniku, jednotlivé metody 
používané při zásobování, 

- provádí výpočty potřeby zásob, 
dodávek, spotřeby materiálu. 

Zásobovací činnost podniku 
- pojem, význam, 
- zásobovací činnosti, 
- logistika. 

12 

Žák 
- orientuje se ve výpočtech 

používaných při výrobní činnosti 
podniku, 

- provádí posouzení využití výrobní 
kapacity, 

- používá jednotlivých kalkulačních 
metod v závislosti na typu výroby. 

Výrobní činnost podniku 
- výrobní kapacita, 
- kalkulace. 

20 
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Ekonomika - 4. ročník 

Výsledky a kompetence Tematické celky Hodinová 
dotace 

Žák 
- chápe pojem peněžní tok a dokáže ho 

vypočítat, 
- zaujme stanovisko ke zjištěným 

výsledkům pomocí metod finanční 
analýzy a navrhne řešení problému 
podniku tak, aby se zlepšila jeho 
ekonomická situace. 

Analýza činnosti podniku 
- peněžní tok (CF), 
- finanční analýza. 

20 

Žák 
- používá samostatně daňových 

zákonů k řešení běžných situací 
daňových poplatníků, 

- navrhne možné způsoby řešení, které 
by u daňových subjektů vedly 
k optimální výši daňových 
povinností, 

- zaujme stanovisko ke konkrétním 
daňovým problémům, uvádí klady 
a zápory daňového systému. 

Daňová soustava 
- zákon o dani z příjmů, 
- daň z nemovitostí, 
- daň silniční, 
- daň dědická, darovací 

a z převodu nemovitostí, 
- daň z přidané hodnoty, 
- spotřební daně, 
- ekologické daně. 

60 

Žák 
- spojuje získané vědomosti, uplatňuje 

mezipředmětové vztahy, 
- samostatně řeší zadané problémy, 

získává informace k řešení, 
- uplatňuje logické myšlenkové 

operace. 

Opakování 10 
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NÁZEV VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU: ÚČETNICTVÍ  
Obor vzdělání: 63-41-M/01 – Ekonomika a podnikání 
Forma vzdělání: denní 
Platnost: od 1. 9. 2009 počínaje 1. ročníkem 
Počet vyučovacích hodin za studium: 342 

Pojetí  vyučovacího předmětu 

Obecné cíle 
Obecným cílem vzdělávání v oboru účetnictví je zásadní orientace žáka v tržní ekonomice. 
Rozvoj ekonomického myšlení žáka a znalost využití všech ekonomických informací.  
Významným úkolem předmětu je rozvíjet ekonomické myšlení, současně žák využívá právní 
normy které se vztahují k účetnictví. 
Významným úkolem účetnictví je naučit žáky posoudit hospodaření firmy. 

Charakteristika učiva 
Učivo je zaměřeno tak, aby z něho mohli absolventi vycházet při své činnosti v ekonomické 
praxi. Žáci musí pochopit nutnost dalšího soustavného vzdělávaní ve vztahu k měnící se 
legislativě. 

- 1.ročník – 2 hodiny týdně - učivo 1. ročníku se zabývá podstatou a funkcí účetnictví. 
Učivo směřuje k zvládnutí základů účtování na syntetických účtech. Pochopení 
členění majetku firmy a zdrojů jeho krytí.  

- 2.ročník – 3 hodiny týdně - učivo 2. ročníku se zabývá účtováním zásob, 
dlouhodobého majetku a daňovou evidencí. 

- 3. ročník – 2 hodiny týdně - učivo rozvíjí účtování zúčtovacích vztahů, nákladů 
a výnosů a vyúsťuje v problematiku účetní uzávěrky, závěrky a daňové povinnosti 
účetní jednotky. 

- 4. ročník – 3 hodiny týdně - obsah učiva má zajistit zvládnutí specifik účtování 
v jednotlivých obchodních společnostech. Dále navazuje účtování o cenných papírech 
a účetnictví individuálního podnikatele. Závěr patří vnitropodnikovému účetnictví, 
které rozšiřuje žákovi dovednosti a poznatky v oblasti účetnictví. 

Pojetí výuky 
Tabulka 15 - Strategie výuky předmětu účetnictví 

 1. ročník 2. ročník 3. ročník  4. ročník Celkem 
Účetnictví 2 3 2 3 10 
Celkem 2 3 2 3 10 
 
Metody výuky jsou výklad, vysvětlování, rozhovor s žáky, praktické příklady. Studenti při 
práci používají účtovou osnovu, daňové zákony, zákon o účetnictví, právní normy v oblasti 
sociálního a zdravotního pojištění .Žáci zpracovávají účetní agendu ručně a později 
prostřednictvím účetního softwaru. 
V průběhu studia žáci zpracovávají souvislé účetní příklady, jejichž zadání vychází z účetní 
praxe. Výstupy z těchto komplexních příkladů posuzují a hodnotí základní výsledky firem. Při 
této činnosti jsou žáci vedeni k odpovědnosti za výsledky své práce. 
Učitel by měl u žáků vytvořit přesvědčení, že účetnictví má nezastupitelné místo při sběru, 
třídění a zpracování informací potřebných k řízení podniku. 
Žáci posuzují vzájemné vazby mezi informacemi získanými v předmětech účetnictví, 
ekonomika, právo, finance, marketing a management.  
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Vědomosti a dovednosti mohou studenti prezentovat na meziškolních soutěžích a dále při 
práci ve fiktivní firmě. 
Ve výuce se používá učebnice Účetnictví pro školy a veřejnost a sbírky příkladů k těmto 
učebnicím. Autor ing. Pavel Štohl. 

Hodnocení výsledků žáků 
Výsledky vzdělání posoudíme podle reakce žáků v průběhu výuky, pozorováním jejich 
přístupu k práci v účetnictví. 
Zvládnutí obsahu vzdělání kontrolujeme metodou zkoušky, ústní, písemné, praktické. 
Při písemných zkouškách se posuzuje, správnost, přesnost a pečlivost při zpracování. 
V praktických zkouškách žáci prokazují dovednosti při zpracování účetní agendy fiktivních 
firem v kterých jsou požity podklady pro zpracování z ekonomické praxe. 
Ústně jsou žáci zkoušeni průběžně v jednotlivých hodinách. 

Přínos k rozvoji klíčových kompetencí 
Vzdělání v účetnictví přispívá k tomu, aby si žáci vytvořili tyto klíčové a občanské 
kompetence 

- řešit samostatně a odpovědně zadané úkoly, 
- pracovat s informacemi, které si dokáží sami vyhledat, 
- adaptovat se na změny v legislativě, 
- dokázat využít prostředků informačních technologií k získání potřebných informací, 
- dokázat přijímat hodnocení výsledků své práce a přiměřeně na ně reagovat, 
- mít vlastní názor a dokázat o něm diskutovat, 
- aktivně se zajímat o ekonomické a politické dění ve společnosti, 
- umět o aktuální situaci ve společnosti odpovídajícím způsobem diskutovat, 
- zvládat pracovat v týmu a přispívat k vytváření dobrých mezilidských vztahů, 
- umět v ústním i písemném projevu přesně a srozumitelně formulovat své myšlenky 
- efektivně se učit, 
- chápat význam životního prostředí pro člověka a dokázat posoudit činnost firmy 

v duchu udržitelného rozvoje, 
- mít kladný vztah k práci. 

Průřezová témata 
- člověk a svět práce, 
- člověk a životní prostředí, 
- občan v demokratické společnosti, 
- informační a komunikační technologie. 

Mezipředmětové vztahy 
- ekonomika, 
- právo, 
- informační technologie, 
- praxe. 
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Realizace odborných kompetencí 
Účetnictví – 1. ročník 

Výsledky a kompetence Tematické celky Hodinová 
dotace 

Žák 
- chápe funkci účetnictví 

a zpracovaných informací. 

Podstata účetnictví 
- funkce a význam účetnictví, 
- právní úprava účetnictví. 

6 

Žák 
- se orientuje v majetku podniku, 
- rozlišuje aktiva a pasiva, 
- pochopí podstatu inventarizace jako 

nástroj kontroly v účetnictví. 

Majetek podniku a jeho zdroje 
krytí 
- členění majetku, 
- koloběh majetku, 
- zdroje krytí, 
- aktiva a pasiva, 
- inventarizace. 

12 

Žák 
- sestaví jednoduchou rozvahu, 
- chápe vztahy mezi aktivy a pasivy. 

Rozvaha 
- funkce a členění rozvahy, 
- vznik rozvahových účtů, 
- členění rozvahových účtů. 

8 

Žák 
- pochopí podstatu podvojného zápisu, 
- zachytí změny na účtech, 
- chápe postup účtování během 

účetního období. 

Soustava účtů 
- rozpis rozvahových položek, 
- změny rozvahových položek, 
- účty rozvahové a výsledkové, 
- zásada souvztažnosti 

a podvojnosti. 

12 

Žák 
- účtuje základní operace v syntetické 

evidenci. 

Základy účtování na 
syntetických účtech 
- finanční majetek, 
- materiál, zboží, 
- dlouhodobý majetek, 
- mzdy, 
- výkony podniku, 
- náklady a výnos. 

18 

Žák 
- chápe účetní doklad jako zdroj 

informací, 
- vyhotoví odpovídající účetní 

doklady. 

Účetní doklady 
- podstata a význam, 
- druhy a náležitosti účetních 

dokladů, 
- vyhotovení, oběh. 

8 

Žák 
- pracuje s účtovou osnovou, 
- provádí účetní zápisy v příslušných 

knihách, 
- umí opravit účetní zápisy, 
- vede syntetickou a jednoduchou 

analytickou evidenci. 

Informační systém podniku 
- účtová osnova, účtový rozvrh, 
- syntetická a analytická 

evidence, 
- účetní zápisy, účetní knihy, 
- kontrola správnosti účetních 

zápisů, 
- opravy účetních zápisů, 
- souvislý příklad. 

8 
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Účetnictví – 2. ročník 
Výsledky a kompetence Tematické celky Hodinová 

dotace 
Žák 
- zná druhy zásob, 
- umí ocenit zásoby, 
- účtuje o zásobách způsobem a i B, 
- vyhotoví příslušné doklady, 
- vede analytickou evidenci. 

Zásoby 
- pořízení zásob, 
- ocenění a skladování zásob, 
- SE a AE, doklady, 
- úbytky, spotřeba, prodej, 
- reklamace, mat. na cestě, 

nevyfakturované dodávky, 
- evidence zásob způsobem 

A,B. 

36 

Žák 
- zná druhy dlouhodobého majetku, 
- umí ocenit dlouhodobý majetek, 
- účtuje o dlouhodobém majetku, 

vystaví příslušné doklady, AE, 
- vypočte a zaúčtuje odpisy DM. 

Dlouhodobý majetek 
- dlouhodobý hmotný majetek, 
- dlouhodobý nehmotný 

majetek. 

36 

Žák 
- určí subjekty, které vedou 

daňovou evidenci, 
- vede deník příjmů a výdajů, 
- vede další knihy daň. evidence, 
- vypočítá daňovou povinnost.  

Daňová evidence 
- knihy v daňové evidenci, 
- vedení daňové evidence, 
- sestavení daňového přiznání. 

36 
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Účetnictví – 3. ročník 

Výsledky a kompetence Tematické celky Hodinová 
dotace 

Žák 
- vystavuje a přijímá faktury, 
- účtuje DPH na vstupu a výstupu, 
- účtuje mzdy a vyhotoví potřebné 

doklady, 
- účtuje daňové povinnosti a jejich 

úhrady. 

Zúčtovací vztahy 
- účtování závazků 

a pohledávek z obchodního 
styku, 

- zaměstnanci, zúčtování mezd, 
- účtování daní a dotací. 

 

17 

Žák 
- účtuje náklady a výnosy ve finančním 

účetnictví, 
- rozliší náklady zahrnované 

a nezahrnované do základu daně 
z příjmů, 

- posoudí výnosy z hlediska daně 
z příjmů, 

- účtuje časové rozlišení nákladů 
a výnosů ve vztahu ke správnému 
vyčíslení VH. 

Náklady a výnosy 
- členění nákladů, 
- zásady účtování nákladů, 
- členění výnosů, 
- zásady účtování výnosů, 
- časové rozlišení nákladů 

a výnosů. 

17 

Žák 
- chápe inventarizaci jako nástroj 

kontroly věcné správnosti účetnictví, 
- zaúčtuje předuzávěrkové operace, 
- uzavírá účty a zjišťuje účetní 

výsledek hospodaření v předepsaném 
členění, 

- převádí účetní VH na základ daně, 
vypočítá a zaúčtuje daň z příjmů. 

Účetní uzávěrka 
- přípravné práce, 
- inventarizace 

a předuzávěrkové operace, 
- uzavření účtů, 
- zjištění výsledku hospodaření, 
- výpočet daně z příjmů, 
- uzavření účetnictví,čistý 

disponibilní zisk. 

22 

Žák 
- chápe obsah rozvahy a výkazu zisků 

a ztrát, 
- sestaví účetní výkazy 

ve zjednodušeném rozsahu. 

Účetní závěrka 
- účetní výkazy, 
- přílohy. 

8 

Žák 
- posoudí význam vnitropodnikového 

účetnictví, 
- účtuje náklady a výnosy 

hospodářských středisek, 
- zjišťuje VH hospodářských středisek. 

Vnitropodnikové účetnictví 
- charakteristika 

vnitropodnikového účetnictví, 
- úkoly vnitropodnikového 

účetnictví, 
- analytická evidence 

ve finančním účetnictví, 
- samostatný úč. okruh. 

8 
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Účetnictví – 4. ročník 

Výsledky a kompetence Tematické celky Hodinová 
dotace 

Žák 
- chápe význam vlastních a cizích 

zdrojů financování, 
- rozumí zřizovacím výdajům, 
- účtuje možnosti zvýšení a snížení 

zákl. kapitálu, 
- vypočítá výši vlastního kapitálu, 
- aplikuje ustanovení obchodního 

zákoníku. 

Účetnictví obchodních 
společností a družstva 
- otevření účetnictví 

v jednotlivých obchodních 
společnostech, 

- zahajovací rozvaha, 
- zdroje financování, 
- zřizovací výdaje, 
- změny základního kapitálu, 
- rozdělení výsledku 

hospodaření. 

35 

Žák 
- rozliší funkci úvěrových 

a majetkových CP, 
- správně zařadí CP do jednotlivých 

skupin majetku podniku, 
- zvolí správné účty pro jejich evidenci 

a zaúčtování, 
- účtuje o směnkách, akciích 

a obligacích. 

Cenné papíry 
- rozdělení CP 
- funkce CP 
- akcie, směnky, obligace. 

25 

Žák 
- charakterizuje IP, 
- účtuje na účtě 491, 
- posoudí povinnost IP vést účetnictví, 
- účtuje sociální a zdravotní pojištění 

IP. 

Účetnictví individuálního 
podnikatele 
- účet 491, 
- vznik firmy, 
- účetní uzávěrka a závěrka IP, 
- pojištění OSVČ. 

15 

Žák 
- je schopen kompletně zpracovat 

účetní agendu firmy. 

Závěrečný souvislý příklad 15 
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NÁZEV VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU: MARKETING A MANAGEMENT 
Obor vzdělání: 63-41-M/01 – Ekonomika a podnikání 
Forma vzdělání: denní 
Platnost: od 1. 9. 2009 počínaje 1. ročníkem 
Počet vyučovacích hodin za studium: 132 

Pojetí  vyučovacího předmětu 

Obecné cíle 
Obecným cílem předmětu je naučit žáky pracovat s obecnými pojmy marketingu 
a managementu, zvládnout základy obchodu a řízení, připravit je na vysokoškolské metody 
studia. Předmět marketing a management přispívá k lepšímu uplatnění absolventa v praxi 
i dalším studiu. Vzdělání v tomto předmětu směřuje k tomu, aby žáci uměli prakticky 
aplikovat poznatky z marketingu a managementu v obchodní a řídící činnosti nejen v ČR, ale 
i v EU a celém světě. 

Charakteristika učiva 
Předmět marketing a management je vědecká disciplína maximálně využitelná v tržní 
ekonomice. Je to integrovaný předmět. Skládá se z marketingu, který se vyučuje ve třetím 
ročníku a z managementu, který je zařazen do čtvrtého ročníku. V marketingu se studenti 
naučí pracovat s trhem. Učivo je rozděleno do sedmi tematických celků. V prvním 
tematickém celku se studenti seznámí se základy marketingu. Druhý tematický celek popisuje 
nástroje marketingu. Marketingové strategické plánování najdeme ve třetím tematickém 
celku. Tematické celky 4, 5, 6 a 7 obsahují kupní chování spotřebitele, organizací, ČMS a 
opakování. V managementu získají studenti základy řízení. Učivo je rozděleno do čtyř 
tematických celků. První tematický celek vysvětluje pojem management. Historický vývoj 
managementu najdeme ve druhém tematickém celku. Ve třetím tematickém celku se student 
seznámí s prací manažera. Čtvrtý a nejrozsáhlejší tematický celek zahrnuje funkce a 
komponenty managementu. 

Pojetí výuky 
Tabulka 16 - Strategie výuky předmětu marketing a management 

 1. ročník 2. ročník 3. ročník  4. ročník Celkem 
Marketing a management - - 2 2 4 
Celkem - - 2 2 4 
 
Kromě klasických metod, jako je výklad, přednáška, řízený rozhovor a cvičení, jsou 
používány i metody, které vyžadují samostatnou aktivitu žáka, např. referáty, odborné 
exkurze, práce ve fiktivní firmě, vyhledávání aktuálních informací z oblasti marketingu 
a managementu. Výuka je doplňována příklady ze současnosti. Ve výuce je využíván 
výukový software, internet, statistické ročenky, odborný tisk a další zdroje informací. Důraz 
se klade na mezipředmětové vztahy (dějepis, zeměpis, ekonomika, ekonomie a finance, cizí 
jazyk, matematiku, fiktivní firma, informační technologie, písemná a elektronická 
komunikace). Žáci jsou vedeni k samostatné práci i práci v týmu. 

Hodnocení výsledků žáků 
Při hodnocení žáků se používají standardní metody podle školních kriterií. Důraz je kladen na 
schopnost vysvětlovat a používat pojmy v logických souvislostech. Při hodnocení se bere 
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v úvahu aktivita při hodinách, schopnost komentovat aktuální situaci ve společnosti 
v návaznosti na učivo. 

Přínos k rozvoji klíčových kompetencí a průřezových témat 
Přínos výuky předmětu marketing a management spočívá v prohlubování občanských 
kompetencí absolventa (aktivně se zajímat o politické, ekonomické a společenské dění u nás 
i ve světě, umět myslet kriticky, vytvořit si vlastní úsudek a schopnost o něm diskutovat). 
Průběžně jsou během výuky rozvíjeny i další klíčové kompetence“ 

- komunikativní (srozumitelná formulace myšlenek, schopnost diskutovat), 
- personální (efektivně se učit a pracovat, připravovat se na studium na VŠ), 
- sociální (práce v týmu), 
- řešit samostatně problémy (porozumět problému, získat informace, zdůvodnit závěry, 

uplatňovat při řešení různé metody myšlení), 
- využívat prostředky ICT a efektivně pracovat s informacemi (získat informace 

z internetu). 

Mezipředmětové vztahy 
- ekonomie a finance, 
- cizí jazyk, 
- ekonomika, 
- dějepis, 
- zeměpis, 
- fiktivní firma, 
- matematika, 
- informační technologie, 
- písemná a elektronická komunikace. 
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Realizace odborných kompetencí 
Marketing – 3. ročník 

Výsledky a kompetence Tematické celky Hodinová 
dotace 

Žák 
- vysvětlí pojem marketing a jeho 

význam v globalizovaném světě, 
- odliší základní koncepce řízení firem, 
- naučí se provádět segmentaci trhu, 
- chápe význam informací pro kvalitní 

řízení firmy, 
- vidí nutnost tvorby informačního 

systému v každé firmě. 

Podstata marketingu a jeho 
role ve společnosti 
  -  marketing, 
  -  marketingový algoritmus, 
  -  marketingové prostředí, 
  -  podnikatelské koncepce, 
  -  trh, segmentace trhu, 
  -  market. informační systém. 

12 

Žák 
- rozliší produkt a totální produkt, 
- určí u konkrétních produktů fázi 

jejich životního cyklu, 
- chápe význam distribuce 

v turbulentní době, 
- na příkladu ukáže prodejní cesty, 
- umí vypočítat cenu produktu, 
- vysvětlí, jak se cena liší podle 

zákazníků, místa a období, 
- rozpozná běžné cenové triky a 

klamavé nabídky, 
- popíše komunikační proces, 
- vybere vhodný reklamní prostředek 

pro určitý produkt, 
- na příkladu předvede postup 

prodejce, 
- vybere nejvhodnější prostředek PP 

Marketingový mix (nástroje 
marketingu) 
- produkt, 
- cena, 
- distribuce (místo), 
- marketingová komunikace a 

propagace. 

38 

Žák 
- zpracuje jednoduchý marketingový 

plán, 
- pozná nejpoužívanější analýzu 

SWOT, 
- provede samostatně nebo ve skupině 

jednoduchý průzkum. 

Marketingové strategické 
plánování 
- cíle organizace, 
- předmět podnikání, 
- určení strategie, 
- alokace zdrojů. 

8 

Žák 
- chápe spotřebitele jako černou 

skříňku, 
- pozná, že spotřebitele při nákupu 

ovlivňuje celá řada faktorů, 
- analyzuje kupní proces zákazníka. 

Kupní chování spotřebitele 
  -  faktory, 
  -  druhy, 
  -  kupní rozhodovací proces. 

8 

Žák 
- odlišuje různé trhy podle zaměření 

firmy. 

Kupní chování organizací 
  -  průmyslový trh, 
  -  obchodní trh, 
  -  státní trh. 

2 
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Výsledky a kompetence Tematické celky Hodinová 
dotace 

Žák 
- chápe novou úlohu marketingu po 

vstupu do EU, 
- chápe nutnost marketingového řízení 

firmy v době nespojitostí a 
turbulencí, 

- vidí nutnost institucionalizace 
marketingu 

Česká marketingová společnost 2 

Žák 
- na příkladech procvičuje probraná 

témata, 
- dokáže spojovat vědomosti a 

dovednosti získané studiem všech 
ekonomických předmětů. 

Opakování 
 

2 
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Management – 4. ročník 

Výsledky a kompetence Tematické celky Hodinová 
dotace 

Žák 
- vysvětlí pojem management, 
- chápe význam moderního 

managementu v turbulentní době 
a informační společnosti, 

- dokáže oddělit vedení a řízení 
v managementu. 

Pojetí managementu 
 

4 

Žák 
- rozlišuje čtyři etapy vývoje 

managementu jako vědy, 
- provede srovnání jednotlivých směrů 

od klasického managementu až 
k procesním přístupům, 

- vidí rozdíl mezi teorií a praxí. 

Historický vývoj a přístupy 
(směry v managementu) 

10 

Žák 
- chápe význam manažera pro kvalitní 

řízení firmy, 
- navrhne pro různé firmy nejvhodnější 

styly práce manažera, 
- odvodí vlastnosti ideálního manažera, 
- sestaví návrh manažera budoucnosti.  

Manažer v procesu řízení 6 

Žák 
- odliší manažerské funkce 

a komponenty managementu, 
- vidí nutnost poznání podnikatelského 

prostředí pro kvalitní řízení firmy, 
- provede jednoduché propočty při se-

stavení plánu a kontrolu jeho plnění, 
- na typovém příkladě navrhne 

organizační strukturu firmy, 
- chápe souvislost mezi podnikovou 

kulturou a výsledky firmy, 
- na příkladu provede přestavbu firmy 

na procesní řízení, 
- chápe nutnost vytvoření dobrého inf. 

systému firmy pro kvalitní řízení, 
- vysvětlí použití různých forem 

komunikace ve firmě, 
- chápe lidské zdroje jako 

nejdůležitější faktor podnikání, 
- zhodnotí vhodnost a účinnost 

motivačních nástrojů, 
- na příkladu popíše rozhodovací 

metody, 
- na vzorovém příkladu provede 

kontrolní činnost a navrhne případná 
opatření. 

Funkce managementu  
  -  plánování, 
  -  rozhodování, 
  -  organizování, 
  -  personalistika a motivování, 
  -  komunikování, 
  -  kontrola. 
 
Komponenty managementu 
podniku 
- podnikatelské prostředí, 
- plánování, 
- organizování, 
- podniková kultura, 
- manažerské procesy, 
- manažerské informační 

systémy, 
- lidské zdroje, 
- rozhodování, 
- kontrola. 

40 
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 NÁZEV VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU: EKONOMIE A FINANCE 
Obor vzdělání: 63-41-M/01 – Ekonomika a podnikání 
Forma vzdělání: denní 
Platnost: od 1. 9. 2009 počínaje 1. ročníkem 
Počet vyučovacích hodin za studium: 132  

Pojetí  vyučovacího předmětu 

Obecné cíle 
Obecným cílem předmětu je naučit žáky pracovat s obecnými pojmy ekonomie a financí, 
zvládnout základy ekonomického modelování, připravit je na vysokoškolské metody studia. 
Předmět ekonomie a finance přispívá k lepšímu uplatnění absolventa jak v dalším studiu, tak 
v praxi. Vzdělávání v tomto předmětu směřuje k tomu, aby žáci uměli prakticky aplikovat 
poznatky z ekonomie a financí při řešení ekonomických problémů, sledovali průběžně 
aktuální dění v národní, evropské a světové ekonomice, dokázali odhadnout dopady opatření 
hospodářské politiky ve státě i v Evropské unii. 

Charakteristika učiva 
Předmět ekonomie a finance je integrovaný. Skládá se z ekonomie, která se vyučuje ve 3. 
ročníku a z financí, které jsou zařazeny do 4. ročníku. Ekonomie je obecnou vědeckou 
disciplínou s důrazem na aplikaci v praxi. Obsahuje aktuální data o národním hospodářství. 
Učivo je rozděleno do 4 oblastí (16 tematických celků). V první oblasti (1 tematický celek) 
jsou žáci seznámeni s vývojem ekonomického myšlení, se základními ekonomickými směry a 
s disciplínou ekonomie jako společenské vědy. Druhá oblast (tematické celky 2 – 10) je 
zaměřena na pochopení a provázanost základních ekonomických pojmů z mikroekonomie. 
Třetí oblast obsahuje makroekonomii státu (tematické celky 11 – 15). V poslední oblasti 
(tematických celek 16) je učivo rozšířeno na mezinárodní ekonomii.  
Finance jsou vědní disciplínou vycházející z ekonomie. Učivo je rozděleno do 10 tematických 
celků. V tematických celcích 1 a 2 se žák seznámí s činností centrální banky a obchodních 
bank. Hlavní činnosti obchodní banky jsou obsaženy v tematických celcích 3 – 6. Devizové 
operace, zahraniční platební styk a operace na finančních trzích najdeme v tematických cel-
cích 7 – 9. Poslední tematický celek se zabývá mezinárodními měnovými a finančními 
institucemi. 

Pojetí výuky 
Tabulka 17 - Strategie výuky předmětu ekonomie a finance 

 1. ročník 2. ročník 3. ročník  4. ročník Celkem 
Ekonomie a finance - - 2 2 4 
Celkem - - 2 2 4 
 
Kromě klasických metod, jako je výklad, přednáška, řízený rozhovor a cvičení, jsou 
používány i metody, které vyžadují samostatnou aktivitu ze strany žáky, např. referáty, 
vyhledávání aktuálních ekonomických informací a statistických dat, sledování a komentování 
současné ekonomické situace. Výuka je doplňována příklady ze současného ekonomického 
dění, ze kterých žáci vybírají podstatné rysy a snaží se abstrahovat od nepodstatných vlivů 
tak, aby docházelo ke zobecňování zákonitostí. Ve výuce je dle možností využíván internet, 
statistické ročenky, odborný tisk a další zdroje informací. Důraz se klade na mezipředmětové 
vztahy (dějepis, zeměpis, ekonomika, účetnictví, právo atd.), aby studenti pochopili souvislost 
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získaných poznatků z ekonomie a financí s poznatky získanými v jiných předmětech. Žáci 
jsou vedeni k samostatné práci i práci v týmu. 

Hodnocení výsledků žáků 
Při hodnocení výsledků žáků jsou používány standardní metody podle školních kriterií. Důraz 
je kladen na schopnost vysvětlit a použít obecný pojem v logické souvislosti, zohledňuje se 
i přehled o aktuálních událostech. Při hodnocení se dále bere v úvahu aktivita při hodinách, 
schopnost komentovat a zobecnit ekonomickou situaci v návaznosti na učivo, souvislost 
a přesnost vyjadřování a argumentace.  

Přínos k rozvoji klíčových kompetencí a průřezových témat 
Přínos výuky předmětu ekonomie a finance spočívá v prohlubování občanských kompetencí 
absolvent (aktivně se zajímat o politické, ekonomické a společenské dění u nás a ve světě i o 
veřejné záležitosti lokálního charakteru, umět myslet kriticky, vytvořit si vlastní úsudek 
a schopnost o něm diskutovat). Průběžně jsou během výuky rozvíjeny i další klíčové 
kompetence“ 

- komunikativní (srozumitelná formulace myšlenek, schopnost diskutovat), 
- personální (efektivně se učit a pracovat, připravovat se na studium na VŠ), 
- sociální (práce v týmu), 
- řešit samostatně problémy (porozumět problému, získat informace, zdůvodnit závěry, 

uplatňovat při řešení různé metody myšlení), 
- využívat prostředky ICT a efektivně pracovat s informacemi (získat informace 

z internetu). 
- aplikovat základní matematické postupy při řešení ekonomických modelů (využívat 

grafické znázornění). 

Mezipředmětové vztahy 
- ekonomika, 
- marketing a management, 
- právo, 
- účetnictví, 
- zeměpis, 
- dějepis, 
- cizí jazyk, 
- fiktivní firma, 
- matematika, 
- informační technologie, 
- písemná a elektronická komunikace. 
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Realizace odborných kompetencí 
Ekonomie a finance – 3. ročník 

Výsledky a kompetence Tematické celky Hodinová 
dotace 

Žák 
- chápe vývoje ekonomického myšlení 

a zná základní historické směry, 
- chápe nejednotnost ekonomických 

věd, 
- vysvětlí vztah mezi ekonomickou 

teorií a praxí. 

Přehled dějin ekonomických 
teorií 

10 

Žák 
- na příkladech ze života dokáže 

racionální chování každého člověka, 
- vytvoří a interpretuje ekonomický 

koloběh, 
- pochopí, že každá ekonomika má 

hranici produkčních možností. 

Racionální chování a tržní 
systém 

3 

Žák 
- dokáže na konkrétním příkladu, že 

růst bohatství je možný na základě 
specializace a směny. 

Směna a bohatství 3 

Žák 
- vysvětlí závislost poptávaného 

množství zboží na ceně, 
- chápe rozdíl mezi celkovým 

a mezním užitkem. 

Chování spotřebitele, užitečnost 
a poptávka 

6 

Žák 
- vysvětlí závislost nabízeného 

množství zboží na ceně, 
- rozlišuje jednotlivé kategorie 

nákladů. 

Chování výrobce, náklady 
a nabídka 

5 

Žák 
- vysvětlí princip fungování tržního 

mechanismu, 
- chápe dopady regulace cen na trh. 

Rovnováha na trhu a regulace 
cen 

3 

Žák 
- posoudí význam informací 

v informační společnosti pro 
konkurenceschopnost firmy. 

Informace, podnikatelé, 
konkurence a regulace 

3 

Žák 
- chápe specifika trhu práce, 
- umí vypočítat míru nezaměstnanosti 

a objasnit její vliv na ekonomiku. 

Trh práce a nezaměstnanost 4 

Žák 
- chápe význam lidského kapitálu 

v informační společnosti, 
- umí posoudit výhodnost investování 

do různých akcí. 

Úspory, investice, kapitál 
a investiční rozhodování 

3 
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Výsledky a kompetence Tematické celky Hodinová 
dotace 

Žák 
- provede srovnání volných 

a veřejných statků, 
- umí rozlišit pozitivní a negativní 

externality. 

Volné statky, externality, 
veřejné statky 

2 

Žák 
- chápe význam HDP jako ukazatele 

výkonnosti národního hospodářství. 

Domácí produkt 7 

Žák 
- chápe význam peněz pro směnu 

a obchod, 
- vidí nutnost propojení firem 

s bankovním sektorem. 

Peníze a bankovní soustava 2 

Žák 
- chápe inflaci jako nemoc tržní 

ekonomiky, která přináší negativa pro 
celou společnost. 

Inflace 3 

Žák 
- dokáže na příkladech z historie 

existenci cyklického vývoje tržní 
ekonomiky, příčiny střídání růstu 
a poklesu. 

Hospodářský růst 
a hospodářský cyklus 

3 

Žák 
- chápe nutnost státních zásahů do 

ekonomiky, 
- umí posoudit účinnost nástrojů 

hospodářské politiky, 
- vyhledává na internetu aktuální 

statistické údaje. 

Hospodářská politika státu 
- monetární, 
- fiskální, 
- měnová a obchodní, 
- důchodová. 

13 

Žák 
- chápe význam mezinárodní 

ekonomické integrace v dnešním 
globalizovaném světě. 

Mezinárodní ekonomie 2 
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Ekonomie a finance – 4. ročník 

Výsledky a kompetence Tematické celky Hodinová 
dotace 

Žák 
- chápe význam peněz pro směnu 

a obchod v tržní ekonomice, 
- vysvětlí princip fungování bankovní 

soustavy v ČR, 
- odliší poslání centrální banky 

a komerčních bank. 

Úloha a význam bank 6 

Žák 
- umí rozlišovat aktiva a pasiva banky, 
- na příkladu vysvětlí rozvahu banky 

a výkaz zisku a ztráty. 

Hospodaření obchodní banky 2 

Žák 
- chápe význam běžného účtu pro 

bezhotovostní platební styk, 
- rozlišuje běžný a vkladový účet, 
- prakticky provádí bezhotovostní 

a hotovostní platební styk, 
- vidí nutnost elektronického 

bankovnictví a elektronických 
platebních prostředků. 

Tuzemský platební styk 10 

Žák 
- rozlišuje jednotlivé druhy vkladů, 
- vybere nejvýhodnější vkladovou 

službu. 

Vkladové služby 5 

Žák 
- chápe úvěrové operace jako aktivní 

obchody banky, 
- rozliší druhy úvěrů a jejich použití, 
- vysvětlí rozdíl mezi úrokovou sazbou 

a roční procentní sazbou nákladů, 
- umí vypočítat úročení úvěru. 

Úvěrové operace 7 

Žák 
- rozliší faktoring a forfaiting, 
- chápe význam leasingu pro firmu, 
- provádí operace se směnkami. 

Ostatní bankovní služby 6 

Žák 
- orientuje se v kurzovním lístku ČNB, 
- vysvětlí spotové a termínové 

devizové operace. 

Devizové operace 4 

Žák 
- rozlišuje hladké platby, dokumentární 

inkaso, dokumentární akreditiv, 
- chápe význam bankovních záruk. 

Zahraniční platební styk 6 
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Výsledky a kompetence Tematické celky Hodinová 
dotace 

Žák 
- odliší peněžní a kapitálové trhy, 
- vidí rozdíl mezi burzou CP a RM 

systémem, 
- charakterizuje investiční a podílové 

fondy, 
- chápe význam pojišťovnictví 

a penzijních fondů. 

Operace na finančních trzích 6 

Žák 
- vysvětlí činnost Mezinárodního 

měnového fondu a Světové banky, 
- orientuje se v problematice EU, 
- vidí výhody používání společné 

evropské měny. 

Mezinárodní měnové a finanční 
instituce 

8 
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NÁZEV VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU: FIKTIVNÍ FIRMA 
Obor vzdělání: 63-41-M/01 – Ekonomika a podnikání 
Forma vzdělání: denní 
Platnost: od 1. 9. 2009 počínaje 1. ročníkem 
Počet vyučovacích hodin za studium: 132 

Pojetí  vyučovacího předmětu 

Obecné cíle 
Zkvalitnit přípravu středoškolsky kvalifikovaných ekonomů. Spojit školskou výuku 
s ekonomickou realitou. Žáci jsou vedeni k praktickým dovednostem na základě teoretických 
znalostí z ekonomických předmětů a zároveň získají další praktické dovednosti a zkušenosti 
z této oblasti. Jedná se především o praktickou výuku. 

Charakteristika učiva 
Struktura učiva: 

1. Seznámením s s cílem a předmětem učiva a způsobem práce. 
2. Založení společnosti a volba předmětu podnikání. 
3. Příprava činnosti fiktivní firmy, vyhotovení potřebných písemností pro její vznik. 
4. Zahájení podnikání, rozvržení kompetencí a úkolů na jednotlivých útvarech firmy. 
5. Průběžné hodnocení činnosti . 
6. Obchodování s jinými firmami. 
7. Uspořádání veletrhu a vyhotovení prezentace. 
8. Ukončení činnosti firmy s uzávěrkou a závěrkou. 

Pojetí výuky 
Tabulka 18 - Strategie výuky předmětu fiktivní firma 

 1. ročník 2. ročník 3. ročník  4. ročník Celkem 
Fiktivní firma - - 2 2 4 
Celkem - - 2 2 4 
 
Především praktické metody, všestranné využití počítače. 
Tvořivá práce studentů. 
Tvorba projektů pro strategii fiktivní firmy. 

Hodnocení výsledků žáků 
Základem hodnocení je průběžná klasifikace podle včasnosti a správnosti vyhotovení 
zadaných úkolů. Důraz je kladen na praktické dovednosti a využití nabytých teoretických 
znalostí. 
Hodnotí se: 

- správnost, přesnost, pečlivost, 
- včasnost vyhotovení termínovaných úkolů, 
- profesionální chování na všech akcích fiktivní firmy, 
- schopnost práce v kolektivu. 

Přínos k rozvoji klíčových kompetencí 
Vyučující tohoto předmětu dbají na: 

- rozvíjení vhodné míry sebevědomí a odpovědnosti při plnění úkolů, 
- schopnost vytvoření vlastního úsudku a samostatné práce, 
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- rozvíjení vyjadřovacích schopností při profesionálním vystupování, 
- schopnost pracovat v kolektivu, 
- dovednost vystihnout podstatu problému, 
- schopnost pracovat správně s informacemi, 
- schopnost reálného odhadu při řešení různých situací podle stávající možností, 
- rozvoj logického myšlení. 

Průřezová témata 
Informační a komunikační technologie 

- práce s informacemi z komunikačních prostředků 
- všestranné využití počítače 
- orientace v masových médiích 
- tržní chování při hospodaření ve fiktivní firmě 

Mezipředmětové vztahy 
- účetnictví, 
- ekonomika, 
- právní nauka, 
- informační technologie, 
- podniková korespondence, 
- statistika, 
- matematika.  
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Realizace odborných kompetencí 
Fiktivní firma – 3. ročník 

Výsledky a kompetence Tematické celky Hodinová 
dotace 

Žák 
- získá praktické dovednosti a využije 

teoretické znalosti při řešení 
jednotlivých agend na PC, 

- řeší souvislé příklady v oblasti 
výrobních a obchodních podniků. 

Zpracování souboru účetních 
agend v účetním programu 
- dlouhodobý majetek, 
- zásoby, 
- zúčtovací vztahy, 
- mzdy a personalistika, 
- zjištění výsledku hospodaření 

a výpočet daně, 
- vyhotovení účetních výkazů,  
- sestavení daňového přiznání 

daně z příjmů právnických a 
fyzických osob a DPH. 

43 

Žák 
- řeší souvislé příklady ve vedení 

daňové evidence. 

Vedení záznamů FO v daňové 
evidenci 
- zjištění základu daně,  
- výpočet základu daně, 
- sestavení přiznání k dani. 

29 
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Fiktivní firma – 4. ročník 

Výsledky a kompetence Tematické celky Hodinová 
dotace 

Žák 
- vysvětlí základní aspekty 

soukromého podnikání, 
- popíše základní právní formy 

podnikání, 
- uvede základní aspekty pracovního 

poměru, 
- popíše a odliší vznik a založení 

společnosti. 

Úvod – seznámení s fiktivní 
firmou 
- založení a vznik fiktivní 

firmy. 

1 

Žák 
- zpracuje jednoduchý podnikatelský 

záměr, 
- vyhledá potřebné informace 

v právních normách, 
- zpracuje společenskou smlouvu 

a další písemnosti k založení spol., 
- připraví valnou hromadu a vyhotoví 

z ustavující hromady zápis, 
- vyhotoví písemnosti pro VZP, OSSZ 

a FU. 

Příprava činnosti firmy 
- volba předmětu podnikání, 
- podnikatelský záměr, 
- ustavující valná hromada, 
- příprava základních 

dokumentů, 
- příprava vedení evidence,  
- spolupráce se OSSZ, VZP, FÚ 

a ŽÚ, 
- komunikace ve firmě. 

16 

Žák 
- nastaví základní údaje do PC, 
- zaúčtuje počáteční stavy na účtech, 
- vytiskne počáteční rozvahu, 
- zpracuje účetní doklady, 
- zpracuje pokladnu, 
- zapíše faktury do knihy pohledávek 

a závazků, 
- vystaví příkazy k úhradě, 
- platby zaúčtuje podle výpisů, 
- vytiskne účetní deník, 
- provede kontrolu tištěných sestav. 

Vedení agendy ve firmě 
- nastavení počítače, 
- evidence v pokladně, 
- účtování v deníku a hl. knihy, 
- fakturace, bankovní výpisy, 

příkazy. 

22 

Žák 
- sestaví plán činnosti firmy, 
- uspořádá program porady vedení 

firmy, 
- vyhotoví propagační materiály 

(katalog nabídky, letáky, vizitky), 
- zpracován průběžné doklady, 
- vede účetnictví firmy a ostatní 

evidenci, 
- vypočítá a zaúčtuje mzdy a povinné 

odvody z nich, 
- sestavuje a píše obchodní dopisy, 
- vyhotoví objednávky a kupní 

smlouvy. 

Zahájení podnikání ve firmě 
- řízení podniku, 
- kontrola plnění úkolů, 
- propagace, 
- práce v agendách, 
- obchodní kontakty, 
- příprava veletrhu FIF. 

18 
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Výsledky a kompetence Tematické celky Hodinová 
dotace 

Žák 
- provede kontrolu účetnictví, 
- zjistí výsledek hospodaření a vyvodí 

závěr ze zjištěného výsledku. 

Zhodnocení činnosti firmy 
- kontrola činnosti FIF, 
- zhodnocení výsledku 

hospodaření 

3 
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NÁZEV VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU: PÍSEMNÁ A ELEKTRONICKÁ 
KOMUNIKACE 

Obor vzdělání: 63-41-M/01 – Ekonomika a podnikání 
Forma vzdělání: denní 
Platnost: od 1. 9. 2009 počínaje 1. ročníkem 
Počet vyučovacích hodin za studium: 312 

Pojetí  vyučovacího předmětu 

Obecné cíle 
Cílem předmětu je zvýšení produktivity a kvality práce na počítači, kdy psaní desetiprstovou 
hmatovou metodou je základním předpokladem pro efektivní ovládání počítače a tvoří 
základy tzv. klávesnicové gramotnosti. 
Výuka rozvíjí samostatné logické uvažování a pěstuje kultivovaný písemný projev nejen 
z hlediska vhodné odborné stylizace, ale také logické, věcné a především gramatické 
správnosti. V oblasti elektronické komunikace jsou žáci vedeni k jejímu využívání a stylizují 
písemnosti ve vyhovující formální úpravě v souladu s normou pro úpravu písemností. 

Charakteristika učiva 
Učivo je rozvrženo do ročníků s následující hodinovou dotací: 

1. ročník – 3 hodiny 
2. ročník – 2 hodiny 
3. ročník – 2 hodiny 
4. ročník – 2 hodiny 

V prvním ročníku je zařazen tematický celek Základy psaní na klávesnici. Žák se seznámí 
s klávesnicí počítače a naučí se ji ovládat desetiprstovou hmatovou metodou. Výuka probíhá 
formou programované výuky ZAV, žáci jsou motivováni k práci formou školních 
i internetových soutěží a „písmenkových her“. Ve druhém ročníku dále upevňují dovednost 
v ovládání počítačové klávesnice. Kromě počítačového programu probíhá nácvik v textovém 
editoru. Žák se naučí pořizovat záznam podle přímého diktátu, upravovat text podle 
korekturních znamének a vyhotovovat základní druhy tabulek. Dále je zařazen tematický 
celek Normalizovaná úprava písemností, který je zaměřen především na úpravu obchodních 
dopisů podle ČSN 01 6910, a tematický celek Elektronická komunikace a komunikační 
technika. 
Ve třetím ročníku jsou zahrnuta témata Založení dokumentace, Pravidla stylizace dopisů, 
Komunikace v obchodním styku. V průběhu celého roku absolvují žáci také zkoušky 
a soutěže. Žáci získají znalosti a dovednosti odpovídající požadavkům kladeným na uchazeče 
o složení státní zkoušky z kancelářského psaní. Tuto zkoušku mohou koncem školního roku 
vykonat. 
Ve čtvrtém ročníku jsou probírány tematické celky Úřední a osobní dopisy (specifická úprava 
a obsah těchto dopisů), Personální písemnosti (písemnosti před vznikem, v průběhu a při 
ukončení pracovního poměru), Vnitropodnikové písemnosti, Jednoduché právní písemnosti, 
Cizojazyčná korespondence (formální úprava anglických a německých dopisů). V tématu 
Manipulace s dokumenty se seznámí s oběhem písemností v podniku. 
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Pojetí výuky 
Tabulka 19 - Strategie výuky předmětu písemná a elektronická komunikace 

 1. ročník 2. ročník 3. ročník  4. ročník Celkem 
Písemná a elektronická 
komunikace 3 2 2 2 9 

Celkem 3 2 2 2 9 
 
Předmět je zaměřen na získání dovednosti ovládat klávesnici počítače desetiprstovou 
hmatovou metodou. Žáci si osvojí základní vědomosti a dovednosti nutné pro úspěšné 
vykonávání administrativních prací, naučí se samostatně a pohotově vyhotovit základní druhy 
písemností v normalizované úpravě, správné z hlediska věcného, stylistického, gramatického 
i formálního. Při práci využívají počítačových šablon, komunikují pomocí elektronické pošty. 
Výuka probíhá zásadně v odborné učebně vybavené počítači. Pro nácvik psaní se využívá 
výukový program ZAV. 

Hodnocení výsledků žáků 
Základem pro hodnocení výkonů v psaní jsou písemné zkoušky, ve kterých se posuzuje 
dosažená rychlost a přesnost psaní podle limitů. Při klasifikaci na konci klasifikačního období 
se přihlíží k počtu napsaných cvičení ve výukovém programu ZAV. V úvahu je brán přístup 
žáků k práci, soustavnost a domácí práce. U vyhotovených písemností se hodnotí věcný 
obsah, stylizace, pravopis a formální úprava (dle ČSN 01 6910). Dále se klasifikuje úroveň 
vypracování tabulek a písemné zkoušky z pravidel ČSN. Hodnocení žáka je doplňováno 
sebehodnocením žáka a hodnocením ze strany jeho spolužáků, konečnou klasifikaci určí 
a vysvětlí učitel. 

Přínos k rozvoji klíčových kompetencí 
Žák ovládá klávesnici počítače desetiprstovou hmatovou metodou a využívá editační funkce 
textového editoru. Na základě znalostí normalizované úpravy a organizace písemného styku 
samostatně a pohotově stylizuje základní standardní písemnosti. Učí se poznávat a osvojovat 
poznatky, pracovní postupy a nástroje potřebné pro kvalifikovaný výkon povolání a pro 
uplatnění na trhu práce. Učí se pracovat a jednat zodpovědně, cílevědomě, soustředěně, 
vytrvale a pečlivě. Žák si vytváří odpovědný přístup k plnění svých povinností a respektuje 
stanovená pravidla. Rozvíjí své volní vlastnosti a přijímá odpovědnost za své vlastní myšlení, 
rozhodování, jednání a chování. 
Žáci jsou schopni samostatně zpracovávat texty na běžná i odborná témata a různé pracovní 
materiály a snaží se dodržovat jazykové a stylistické normy a odbornou terminologii. 
V oblasti personálních kompetencí si žáci stanovují cíle a priority podle svých osobních 
schopností, přijímají hodnocení výsledků své práce a způsobu jednání. 

Průřezová témata 
Člověk a svět práce 

- osvojení kompetencí k aktivnímu rozhodování o vlastní profesní kariéře, 
- uvědomění si významu demokratického vzdělání pro život, které je založeno na 

vzájemném respektování, spolupráci, účasti a dialogu. 

Informační a komunikační technologie 
- zdokonalování se ve schopnosti efektivně používat prostředky výpočetní techniky 

v běžném každodenním životě a zvláště profesním životě. 
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Občan v demokratické společnosti 
- výchova k soustavnosti, k přiměřené míře sebevědomí, zodpovědnosti a schopnosti 

morálního úsudku, 
- dovednost jednat s lidmi, 
- úcta k materiálním i duchovním hodnotám a kulturnímu dědictví. 

Mezipředmětové vztahy 
- informační technologie, 
- český jazyk, 
- ekonomika, 
- marketing a management, 
- účetnictví, 
- právní nauka, 
- anglický jazyk, 
- německý jazyk. 
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Realizace odborných kompetencí 
Písemná a elektronická komunikace – 1. ročník 

Výsledky a kompetence Tematické celky Hodinová 
dotace 

Žák 
- dodržuje zásady bezpečnosti 

a pravidla pro práci v odborných 
učebnách, 

- seznámí se s principem čtyřfázového 
tréninku, 

- přihlásí se do počítačové sítě a volí 
individuální postup práce, 

- zachovává správné držení rukou 
a píše důsledně naslepo, 

- využívá domácí výuku a dokáže 
výsledky své práce přenést na druhé 
pracoviště pomocí hesla, 

- průběžně absolvuje klasifikační 
cvičení, čtvrtletní zkoušky a testy 
rychlosti, 

- využívá písmenkové hry ZAV, 
- absolvuje měřené opisy z obrazovky 

i z papírové předlohy, absolvuje 
školní a internetové soutěže, 

- zvládne 1200 cvičení a píše rychlostí 
alespoň 160 čistých úhozů za minutu. 

Základy psaní na klávesnici 
s využitím programované 
výuky ZAV 
- pokyny pro práci v odborných 

učebnách, 
- přihlašování do počítačové 

sítě, 
- pokyny pro psaní na 

klávesnici, princip a ovládání 
programu ZAV, 

- domácí instalace výuky ZAV, 
- individuální nácvik 

jednotlivých znaků, 
- zvyšování rychlosti 

a přesnosti (kontrolní 
zkoušky, soutěže, písmenkové 
hry). 

 

108 
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Písemná a elektronická komunikace – 2. ročník 

Výsledky a kompetence Tematické celky Hodinová 
dotace 

Žák 
- využívá individuální programovanou 

výuku ZAV, 
- kolektivně absolvuje desetiminutové, 

pětiminutové opisy, minutovky, 
- provádí nácvik psaní v textovém 

editoru word, ke zvýšení efektivnosti 
psaní využívá kontroly pravopisu 
případně možnosti automatických 
náhrad, 

- opisuje texty v cizím jazyce. 

Zvyšování přesnosti a rychlosti 
psaní, zkoušky, soutěže 
- zvyšování přesnosti 

a rychlosti psaní, 
- různé techniky nácviku, 
- školní soutěže, účast, 

v internetové soutěži ZAV. 

20 

Žák 
- zná korekturní značky, 
- umí přesně a rychle provádět 

vyznačené korektury. 

Korektura textu 8 

Žák 
- umí na základě zadaných dispozic 

vyhotovit obsahově správnou 
a esteticky zdařilou tabulku, 

- ovládá základní dovednosti při 
formátování textu. 

Nácvik úpravy textu, tabulky 8 

Žák 
- píše přesně a rychle podle diktátu, 
- umí pořídit diktafonový záznam. 

Psaní podle diktátu 6 

Žák 
- zpracuje obchodní dopis podle 

normy, 
- dokáže správně napsat adresy, 
- umí se pohybovat v šabloně pro psaní 

obchodní korespondence. 

Normalizovaná úprava 
písemností 
(ČSN 01 6910) 
- formální stránka dopisu, 

dopisní předtisky, obálky, 
- psaní adres, odvolacích údajů, 

text dopisu, ukončení dopisu. 

20 

Žák 
- pořizuje adresy a skupiny adres, 
- posílá jednoduchá sdělení 

a dokumenty v příloze elektronickou 
poštou, 

- dle možností pracuje s prostředky 
komunikační techniky, 

- seznámí se s knihou přijaté 
a odeslané pošty, 

- prakticky zakládá a eviduje doklady 
své školní činnosti. 

Elektronická komunikace 
a komunikační technika, 
manipulace s dokumenty 
- dokumenty odesílané 

elektronickou poštou, 
- evidence a archivace dokladů, 
- manipulace s elektronickými 

dokumenty. 

10 
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Písemná a elektronická komunikace – 3. ročník 

Výsledky a kompetence Tematické celky Hodinová 
dotace 

Žák 
- založí a vede dokumentaci svých 

písemných prací, 
- uspořádá své práce v elektronické 

podobě a manipuluje 
s elektronickými dokumenty. 

Založení dokumentace 3 

Žák 
- zpracuje obchodní dopis podle 

normy, 
- dopis vhodně a jednoznačně stylizuje, 

nedopouští se gramatických chyb. 

Pravidla stylizace dopisů 
- normalizovaná úprava, 
- části dopisu, 
- psychologie účelového dopisu 

stylizace. 

6 

Žák 
- zpracuje na dopisní předtisk 

poptávku, nabídku, úpravu nabídky, 
inzerát, objednávku, potvrzení 
objednávky, kupní smlouvu, smlouvu 
o dílo, 

- vyplní tiskopisy (v elektronické 
podobě) daňový doklad, dodací list, 

- zpracuje odvolávku, přepravní 
dispozici a avízo ke kupní smlouvě, 

- napíše a stylizuje odmítnutí a storno 
objednávky, 

- stylizuje a vyhotoví reklamaci, 
urgenci a odpovědi na tuto 
korespondenci,  

- umí vyplnit příkaz k úhradě 
s využitím elektronické komunikace, 
účetního softwaru. 

Komunikace v obchodní styku 
- prodej a nákup zboží a služeb, 
- realizace dodávky, 
- neplnění obchodních smluv. 

37 

Žák 
- dále zvyšuje rychlost a přesnost 

psaní, 
- vyhotovuje tabulky a dopisy, 
- složí zkoušky z kancelářského psaní 

na klávesnici. 

Státní zkouška z kancelářského 
psaní na klávesnici  

14 

Žák 
- v průběhu roku absolvuje písemné 

zkoušky a účastní se různých 
motivačních soutěží. 

Písemné zkoušky a soutěže 12 
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Písemná a elektronická komunikace - 4. ročník 

Výsledky a kompetence Tematické celky Hodinová 
dotace 

Žák 
- založí a vede dokumentaci svých 

písemných prací. 

Založení dokumentace 3 

Žák 
- stylizuje a ve stanovené úpravě 

napíše na počítači žádosti, stížnosti 
a podněty, stylizuje soukromý dopis 
formální a přátelský, 

- stylizuje a ve stanovené formální 
úpravě napíše osobní dopisy jejichž 
obsahem je blahopřání, vyjádření 
soustrasti, doporučení, pozvání, 
omluva neúčasti apod., 

- se nedopouští gramatických chyb 
a dopisy vhodně a obratně stylizuje. 

Úřední a osobní písemnosti 
- dopisy fyzických osob 

právnickým osobám, 
- osobní dopisy vedoucích 

pracovníků. 

13 

Žák 
- zná zásady a prostředky písemné 

propagace, 
- vyhotoví inzerát a leták na 

výrobek/službu. 

Propagační písemnosti 3 

Žák 
- zpracuje motivační dopis (žádost o 

místo) ve vybraném podniku, 
- vypracuje strukturovaný životopis, 
- zná základní náležitosti pracovní 

smlouvy, smlouvy o provedení práce, 
smlouvy o pracovní činnosti a dovede 
je správně vyhotovit, 

- zpracuje písemně jednotlivé varianty 
ukončení pracovního poměru. 

Personální písemnosti 
- při nástupu do zaměstnání, 
- v době trvání pracovního 

poměru, 
- při ukončení pracovního 

poměru.. 

12 

Žák 
- zpracuje na počítači příkazy ředitele, 

směrnice, oběžníky a pokyny, 
- vyplní formuláře přípravy a ukončení 

pracovní cesty – cestovní příkazy, 
pomocí internetu vyhledá a zpracuje 
potřebné aktuální údaje o cestovních 
náhradách, stylizuje a vhodně 
graficky upraví pozvánky na porady 
a jednání, vytvoří prezenční listiny 
a připraví k vytištění,vyhotoví zápisy 
z porad. 

Vnitropodnikové písemnosti 
- písemnosti při organizaci 

a řízení podniku, 
- písemnosti při pracovních 

cestách, 
- organizace porad a jednání. 

12 

Žák 
- sestaví a napíše v textovém editoru 

plnou moc, dlužní úpis, potvrzenku 
formou individuální stylizace. 

Jednoduché právní písemnosti 
- dlužní úpis, 
- potvrzenka, 
- plná moc. 

6 
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Žák 
- seznámí se s knihou přijaté 

a odeslané pošty a doporučených 
zásilek, 

- vybrané písemnosti vyřizuje 
a archivuje. 

Manipulace s dokumenty 
- skartační a archivační řád, 
- přijetí pošty, 
- evidence a archivace dokladů. 

2 

Žák 
- sestaví a napíše na počítači německé 

a anglické dopisy s příslušnou 
úpravou. 

Cizojazyčná korespondence 
- úprava německé 

korespondence, 
- úprava anglicky vedené 

korespondence. 

3 

Žák 
- udržuje svoji výkonnost psaní, 

absolvuje tréninková cvičení 
a soutěže. 

Trénink rychlosti a přesnosti 
psaní 

6 
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NÁZEV VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU: CESTOVNÍ RUCH 
Obor vzdělání: 63-41-M/01 – Ekonomika a podnikání 
Forma vzdělání: denní 
Platnost: od 1. 9. 2009 počínaje 1. ročníkem 
Počet vyučovacích hodin za studium: 144 

Pojetí  vyučovacího předmětu 
Předmět je koncipován jako profilující předmět ve II. a III. ročníku. Připravuje žáky k tomu, 
aby pochopili význam odvětví cestovního ruchu v národním hospodářství státu, širších 
souvislostech geografických a kulturně historických. 

Obecné cíle 
Máme otevřené hranice, otevřené cesty do celého světa. Cestovní ruch je jedním z projevů 
vyspělé společnosti. Přijíždějí k nám miliony návštěvníků ročně a také naši občané vyjíždějí 
bez administrativních omezení za hranice. Učíme se cizí jazyky, abychom se domluvili 
s jinými národy, abychom rozuměli jejich řeči. Ve III. ročníku „zasvětit“ žáka do 
geografického pohledu na svět se zaměřením na cestovní ruch a poskytnout mu základní 
přehled vývoje kultury a umění a naučit žáky tyto poznatky aplikovat v praxi - 
v průvodcovství a znalostech o jednotlivých turistických destinacích. 

Charakteristika učiva 
Učební osnova je ve II. i III. ročníku zpracována pro vyučování v rozsahu 2 týdenních 
povinných vyučovacích hodin. Získané znalosti poslouží nejen při cestování, ale zejména 
k pochopení současného světa a událostí, které v něm probíhají. 

Pojetí výuky 
Tabulka 20 - Strategie výuky předmětu cestovní ruch 

 1. ročník 2. ročník 3. ročník  4. ročník Celkem 
Cestovní ruch - 2 2 - 4 
Celkem - 2 2 - 4 
 
V předmětu cestovní ruch je využíváno tradičních metod (výkladové hodiny) za využití 
audiovizuální techniky. Je nutné zohlednit individuální vzdělávací potřeby žáků i jejich 
intelektuální úroveň. Pro splnění výukových cílů a zvýšení motivace žáků k předmětu je 
vhodné střídat a kombinovat vyučovací metody: 

- výklad, 
- samostatná práce (individuální procvičování nových dovedností), 
- týmová práce (zpracování zadaného tématu). 

Hodnocení výsledků žáků 
Je založeno na kombinaci známek, které žáci získávají z testů, referátů a samostatných 
projektů. Ústní zkoušení je zařazeno jako doplňující faktor. 
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Přínos k rozvoji klíčových kompetencí 
Občanské kompetence 
Vzdělávání směřuje k tomu, aby žáci: 

- byli hrdí na tradice a hodnoty svého národa, chápali jeho minulost i současnost 
v evropském a světovém kontextu, 

- cítili život jako nejvyšší hodnotu, uvědomovali si odpovědnost za vlastní život a byli 
připraveni řešit své osobní a sociální problémy,  

- dbali na dodržování zákonů a pravidel chování, respektovali práva a osobnost jiných 
lidí, vystupovali proti nesnášenlivosti, xenofobii a diskriminaci, 

- chápali význam životního prostředí pro člověka a jednali v duchu udržitelného 
rozvoje, 

- jednali v souladu s morálními principy, přispívali k uplatňování demokratických 
hodnot, 

- uvědomovali si vlastní kulturní, národní a osobnostní identitu, přistupovali s aktivní 
tolerancí k identitě jiných lidí v rámci plurality a multikulturního soužití, 

- uměli myslet kriticky, tj. aby dokázali zkoumat věrohodnost informací, nenechávali se 
manipulovat, tvořili si vlastní úsudek a byli schopni o něm diskutovat s jinými lidmi. 

Komunikativní kompetence 
Absolvent by měl být schopen: 

- aktivně se účastnit diskusí, formulovat a obhajovat své názory a postoje, respektovat 
názory druhých, 

- formulovat své myšlenky srozumitelně a souvisle, v písemné podobě přehledně 
a jazykově správně, 

- písemně zaznamenávat podstatné myšlenky a údaje z textů a projevů jiných lidí 
(přednášek, diskusí, porad apod.), 

- vyjadřovat se přiměřeně účelu jednání a komunikační situaci, v projevech mluvených 
i psaných se vhodně prezentovat, 

- zpracovávat jednoduché texty na běžná i odborná témata a různé pracovní materiály, 
dodržovat jazykové a stylistické normy i odbornou terminologii, 

- vyjadřovat se a vystupovat v souladu se zásadami kultury projevu a chování. 

Personální kompetence 
Absolvent by měl být připraven: 

- efektivně se učit pracovat, vyhodnocovat dosažené výsledky a pokrok, 
- přijímat hodnocení svých výsledků a způsobu jednání i ze strany jiných lidí, adekvátně 

na ně reagovat, přijímat radu i kritiku, 
- reálně posuzovat své duševní možnosti, odhadovat výsledky svého jednání a chování, 
- využít ke svému učení zkušenost jiných lidí, učit se i na základě zprostředkovaných 

zkušeností, 
- dále se vzdělávat. 

Sociální kompetence 
Absolvent by měl být schopen: 

- adaptovat se na měnící se životní a pracovní podmínky,  
- pracovat v týmu a podílet se na realizaci společných pracovních činností, 
- přijímat a odpovědně plnit svěřené úkoly, 
- podněcovat práci týmu vlastními návrhy na zlepšení práce a řešení úkolů, nezaujatě 

zvažovat návrh druhých. 
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Řešit samostatně běžné pracovní i mimopracovní problémy 
Absolvent by měl být schopen: 
porozumět zadání úkolu nebo určit jádro problému, získat informace potřebné k řešení 
problému, navrhnout způsob řešení, popř. varianty řešení, a zdůvodnit jej, vyhodnotit a ověřit 
správnost zvoleného postupu a dosažené výsledky, 
uplatňovat při řešení problémů různé metody myšlení, především logické, 

- volit prostředky a způsoby (pomůcky, studijní literaturu, metody a techniky) vhodné 
pro splnění jednotlivých aktivit, využívat zkušeností a vědomostí dříve nabytých. 

Kompetence k pracovnímu uplatnění 
Absolvent by měl: 

- dokázat získávat a vyhodnocovat informace o pracovních nabídkách, využívat 
poradenských a zprostředkovatelských služeb, 

- mít přehled o možnostech uplatnění na trhu práce v daném oboru a povolání, 
- mít reálnou představu pracovních, platových a jiných podmínkách v oboru 

a možnostech profesní kariéry, znát požadavky zaměstnavatelů na pracovníky a být 
schopen srovnávat je se svými předpoklady; být připraven přizpůsobit se změněným 
pracovním podmínkám, 

- umět vhodně komunikovat s potencionálními zaměstnavateli, 
- osvojit si základní vědomosti a dovednosti potřebné pro rozvíjení vlastních 

podnikatelských aktivit. 

Průřezová témata 
Člověk a svět práce 

- motivovat žáky k aktivnímu pracovnímu životu, 
- naučit žáky prezentovat se při jednání se zaměstnavateli, 
- rozvíjet u žáků schopnost prezentovat své očekávání a své priority, 
- učit žáky poznávat svět a lépe mu rozumět, 
- vést žáky k tomu, aby si uvědomili význam vzdělávání pro celý život, 
- vést žáky k tomu, aby si vážili materiálních i duchovních hodnot, 
- vést žáky k zodpovědnosti za vlastní život, 
- naučit žáky efektivně pracovat s informacemi, získávat je a kriticky vyhodnocovat. 

Občan v demokratické společnosti 
- naučit žáky rozvíjet získané poznatky, přijímat odpovědnost za vlastní rozhodování 

a jednání, 
- vést žáky k rozvíjení dovednosti aplikovat získané poznatky, 
- vést žáky k tomu, aby měli vhodnou míru sebevědomí, 
- vést žáky k tomu, aby byli schopni odolávat myšlenkové manipulaci, 
- vést žáky k tomu, aby se dovedli orientovat v masových médiích, využívali je 

a dokázali je i kriticky hodnotit, 
- učit žáky přijímat odpovědnost za vlastní rozhodování a jednání. 

Mezipředmětové vztahy 
- ekonomika, 
- marketing a management, 
- cizí jazyk, 
- informační technologie. 
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Realizace odborných kompetencí 
Cestovní ruch – 2. ročník 

Výsledky a kompetence Tematické celky Hodinová 
dotace 

Žák 
- si uvědomuje hlubokých rozdílů 

v různých částech světa, 
- uvědomuje si význam cestovního 

ruchu v odvětví národního 
hospodářství. 

Úvod do CR 
- charakteristika cestovního 

ruchu, vybrané statistické 
ukazatele CR, 

- historie CR. 

3 

Žák 
- zná hlavní formy a druhy CR, 
- zná hlavní služby CR – doprava, 

stravování, ubytování, 
- má základní znalosti o pasových, 

vízových, celních a zdravotních 
službách, 

- si uvědomuje význam lázeňského, 
kongresového a incentivního CR na 
ekonomiku státu. 

Ekonomika a technika CR 
- druhy a formy CR, 
- služby CR – hlavní, vedlejší, 
- lázeňský a kongresový CR. 

29 

Žák 
- si uvědomuje význam marketingu 

v oblasti CR, 
- zná základní rozdíly v marketingu 

služeb, 
- umí používat analýzu SWOT, 
- má představu o provádění 

marketingového průzkumu, 
- má znalost o „4P“. 

Marketing CR 
- trh cestovního ruchu 

a marketing CR, 
- specifické postavení služeb 

CR z pohledu marketingu, 
- marketingový mix v CR. 

24 

Žák 
- zná předpoklady pro výkon 

průvodcovské činnosti, 
- rozlišuje jednotlivé styly práce 

průvodce, 
- ovládá typologii temperamentu, 
- má představu o zajištění a realizaci 

pracovní agendy průvodce, 
- si uvědomuje význam informačních 

a rezervačních systémů v CR. 

Průvodcovská činnost 
- právní podmínky výkonu 

průvodcovské činnosti, 
- vztah průvodce a CK, 

vlastnosti a styl práce 
průvodce, 

- příprava průvodce na zájezd 
a pracovní agenda průvodce, 

- vyhodnocení zájezdu, 
- využití informačních 

technologií v CR. 

16 
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Cestovní ruch – 3. ročník 

Výsledky a kompetence Tematické celky Hodinová 
dotace 

Žák 
- si uvědomuje hluboké rozdíly 

v různých částech světa, 
- si je vědom globálních problémů, 
- uvědomuje si význam cestovního 

ruchu v odvětví národního 
hospodářství. 

Všeobecné základy geografie 
CR 
- postavení v rámci 

geografických věd, 
předpoklady rozvoje 
a rozmístění CR, oblasti 
a střediska CR. 

3 

Žák 
- zná hlavní oblasti cestovního ruchu 

v České republice, 
- zná hlavní oblasti a proudy 

ve světovém cestovním ruchu, 
- má ucelenou základní představu o 

cestovním ruchu u nás i ve světě, 
- zná hlavní destinace cestovního 

ruchu v turisticky nejrozvinutějších 
zemích. 

Regionální geografie CR 
- geografie CR České 

republiky, 
- Evropa – západní, jižní, 

severní, východní, střední, 
- Amerika, Asie, Afrika, 

Austrálie a Oceánie. 

33 

Žák 
- se orientuje v základních pojmech 

dějin kultury 
- rozlišuje jednotlivé obory, druhy 

a typy výtvarného umění, umí zařadit 
konkrétní hmotné památky 

- má přehled o památkách svého 
regionu, umí vyjmenovat památky 
zařazené na seznam UNESCO v ČR 
i některé významné světové památky 

- se seznámí s některou z regionálních 
galerií.  

Úvod do studia dějin kultury 
- základní pojmy: kultura, 

výtvarná kultura, výtvarné 
umění, 

- obory, druhy a typy 
výtvarného umění, 

- památky UNESCO, světové 
galerie, galerie a muzea 
v Česku. 

3 

Žák 
- rozlišuje podle vnějších znaků 

jednotlivá slohová období,  
- se orientuje v památkách svého 

regionu, na jejich příkladech 
dokumentuje vývoj umění, 

- získává samostatně dostupné 
informace o jednotlivých památkách, 
dokáže je zpracovat a podat krátký 
výklad, 

- pracuje s informacemi z internetu, 
literatury a informačních letáků. 

Přehled dějin výtvarného 
umění 
- antika a její význam pro další 

vývoj umění v Evropě, 
- umění středověku – románské 

umění a gotika, 
- umění novověku – renesance, 

baroko, rokoko, klasicismus, 
- umění 19. století – empír, 

historizující slohy, 
romantismus, realismus, 
impresionismus, secese, 

- umění 20. století. 

33 
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NÁZEV VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU: VEŘEJNÁ SPRÁVA 
Obor vzdělání: 63-41-M/01 – Ekonomika a podnikání 
Forma vzdělání: denní 
Platnost: od 1. 9. 2009 počínaje 1. ročníkem 
Počet vyučovacích hodin za studium: 144 

Pojetí  vyučovacího předmětu 

Obecné cíle 
Předmět veřejná správa tvoří spolu s předměty právo, ekonomika a účetnictví povinný 
ekonomicko-právní základ odborného vzdělání. Jde o předmět, který rozvíjí a doplňuje 
znalosti získané ve společenskovědních a odborných ekonomických předmětech. 
 
Předmět přispívá k rozvoji odborných kompetencí, aby absolventi zejména: 

- chápali nutnost vzdělávání, sebevzdělávání a celoživotního učení pro rozvoj své 
úspěšné kariéry, 

- uměli prakticky aplikovat poznatky z tohoto předmětu při řešení ekonomických 
problémů, 

- pracovali se zdroji informací z veřejné správy, samostatně je vyhledávali, správně je 
- interpretovali a využívali, 
- sledovali průběžně aktuální dění, především,týkající se změn ve veřejné správě. 

Charakteristika učiva 
Předmět poskytuje přehled o systému veřejné správy ČR, utváří předpoklad pro základní 
orientaci v této oblasti. Žáci se učí orientovat v základních pramenech veřejné správy, 
zejména Správního práva, Teorii veřejné správy a Veřejné správě a financích. 
Předmět taktéž přispívá k přípravě žáků na přijímací řízení a studium na vysokých a vyšších 
odborných školách. 
Učivo je rozvrženo do jednotlivých tematických celků v dotaci 2 týdenní vyučovací hodiny 
ve 2 a 3. ročníku. 

Pojetí výuky 
Tabulka 21 - Strategie výuky předmětu veřejná správa 

 1. ročník 2. ročník 3. ročník  4. ročník Celkem 
Veřejná správa - 2 2 - 4 
Celkem - 2 2 - 4 
 
Základní metodou je klasický výklad a prezentace jednotlivých pramenů. Vše je doplňováno 
o jednotlivé konkrétní příklady jak z učebnice tak z tisku, či jiných médií. 
Žáci sami získávají informace individuálně, zejména z internetu a snaží se sami interpretovat 
danou problematiku ve vztahu k probíranému tématu. Diskutují o variantách řešení mezi 
sebou na základě vlastních poznatků i získaných z výkladu. 
Žáci pracují s denním tiskem se zaměřením na odbornou stránku předmětu. 
Výuka je provázána zejména s ekonomikou a účetnictvím, kdy se žáci snaží uplatňovat 
získané poznatky z těchto oborů a aplikovat je na příkladech s touto problematikou. 
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Hodnocení výsledků žáků 
Základem pro hodnocení je průběžné ústní zkoušení ze znalostí jednotlivých právních 
odvětví. Při ústním zkoušení je kladen důraz na souvislost projevu a jeho věcnou správnost 
a na uplatňování praktických dovedností včetně dovedností intelektových. 
Po zvládnutí tematického celku nebo jeho části jsou zadávány písemné práce. U písemného 
projevu je kladen důraz na věcnou správnost, přesnost, přehlednost, pečlivost vyhotovení. 
Při klasifikaci je také zohledněna práce žáka v hodině a jeho zájem o danou problematiku. 

Přínos k rozvoji klíčových kompetencí 
Komunikativní kompetence 
Absolventi by měli být schopni: 

- vyjadřovat se přiměřeně účelu jednání a komunikační situaci v projevech mluvených 
i psaných a vhodně se prezentovat, 

- formulovat své myšlenky srozumitelně a souvisle, v písemné podobě přehledně 
a jazykově správně, 

- dodržovat jazykové a stylistické normy a používat odbornou terminologii. 

Personální kompetence 
Absolventi by měli být připraveni: 

- efektivně se učit a pracovat, vyhodnocovat dosažené výsledky a pokrok, 
- dále se vzdělávat. 

Sociální kompetence 
Absolventi by měli být schopni: 

- pracovat v týmu a podílet se na realizaci společných pracovních a jiných činností, 
- přijímat a odpovědně plnit svěřené úkoly. 

Řešit samostatně běžné pracovní i mimopracovní problémy 
Absolventi by měli být schopni: 

- porozumět zadání úkolu nebo určit jádro problému, získat informace potřebné k řešení 
problému,  

- navrhnout způsob řešení, popř. varianty řešení, a zdůvodnit jej, 
- uplatňovat při řešení problémů různé metody myšlení, především logické, 
- volit prostředky a způsoby (pomůcky, studijní literaturu, metody a techniky) vhodné 

pro splnění jednotlivých aktivit, využívat zkušeností a vědomostí nabytých dříve. 

Využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a efektivně pracovat 
s informacemi: 
Absolventi by měli umět: 

- pracovat s běžným základním a aplikačním programovým vybavením, 
- získávat informace z otevřených zdrojů, zejména pak z internetu a tisku, 
- pracovat s informacemi, a to především s využitím prostředků informačních 

a komunikačních technologií. 

Kompetence k pracovnímu uplatnění 
Absolventi by měli: 

- umět vhodně komunikovat s potenciálními zaměstnavateli, 
- znát práva a povinnosti zaměstnavatelů a pracovníků. 
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Průřezová témata 
Občan v demokratické společnosti 
Předmět veřejná správa rozvíjí znalosti a dovednosti žáků, které jsou potřebné pro odpovědné 
občanské rozhodování a jednání. Žáci jsou vedeni k tomu, aby dokázali využívat nabyté 
znalosti a dovednosti pro argumentaci v diskusích o problémech běžného občanského života. 
V průběhu celé výuky se směřuje zejména k pěstování sebeodpovědnosti, hledání 
kompromisů mezi osobní svobodou a společenskou odpovědností a k budování odpovědnosti 
k majetku a jiným materiálním hodnotám ve veřejném sektoru. 
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Člověk a svět práce 
Při výuce jsou žáci vedeni k tomu, aby si průběžně uvědomovali význam učiva pro jejich 
úspěšné rozhodování o dalším vzdělávání a kariéře. 

Mezipředmětové vztahy 
- informační technologie, 
- občanská nauka, 
- písemná a elektronická komunikace, 
- ekonomika, 
- účetnictví, 
- právo. 
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Realizace odborných kompetencí 
Veřejná správa – 2. ročník 

Výsledky a kompetence Tematické celky Hodinová 
dotace 

Žák 
- charakterizuje základní úlohu 

veřejného sektoru, 
- vysvětlí příčiny a důsledky státních 

zásahů, 
- na příkladech popíše možnosti 

rozhodování ve veřejném sektoru, 
- umí popsat faktory ovlivňující 

velikost veřejného sektoru, 
- umí roztřídit veřejné statky a objasnit 

úlohu externalit. 

Veřejný sektor a veřejná 
správa 
- státní zásahy, příčiny, 

důsledky, 
- úloha veřejného sektoru 

ve smíšené ekonomice, 
poslání a činnost veřejného 
sektoru, 

- veřejný sektor jako součást 
národního hospodářství, 

- efektivnost veřejného sektoru, 
faktory ovlivňující 
efektivnost, 

- veřejné statky a jejich 
zabezpečování veřejným 
sektorem, externality, 

- zajišťování veřejných statků 
veřejnou zakázkou. 

15 

Žák 
- charakterizuje pojem veřejná správa 

a popíše její hlavní úkoly, 
- na příkladech popíše instituce veřejné 

správy a státní správy, 
- sleduje v médiích a popíše některé 

reformy ve veřejné správě, 
- charakterizuje a popíše obec – orgány 

a její základní činnosti, 
- vysvětlí postavení a působnost krajů, 
- popíše možnosti nakládání 

s majetkem obcí. 
 

Funkce a činnosti veřejné 
správy 
- pojetí veřejné moci a veřejné 

správy, charakteristika veřejné 
správ, reformy ve veřejné 
správě, 

- stát a státní správa, orgány 
a instituce státní správy, 

- územní samospráva, 
- obec – základní článek 

samosprávy, orgány obce, 
- vyšší stupeň samosprávy, 

orgány kraje, 
- majetek spravovaný veřejnou 

správou. 

22 

Žák 
- charakterizuje a popíše rozpočtovou 

soustavu, 
- vysvětlí základní funkce veřejných 

rozpočtů a jeho základní skladbu, 
- charakterizuje státní rozpočet, 
- na příkladech popíše příjmy a výdaje 

rozpočtu obce. 

Financování veřejné správy 
- rozpočtová soustava, základní 

charakteristika, 
- veřejný rozpočet, příjmy 

a výdaje veřejného rozpočtu, 
- státní rozpočet, 
- rozpočty územní samosprávy, 

rozpočet obce, rozpočet Telče. 

15 
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Výsledky a kompetence Tematické celky Hodinová 
dotace 

Žák 
- charakterizuje postavení školství 

ve veřejné správě, 
- orientuje se v ekonomických 

problémech vysokých škol, 
- umí rozlišit působnost obcí a krajů 

v oblasti školství, 
- popíše možnosti používání normativů 

jako ekonomického nástroje, 
- zdůvodní zásahy státu do 

zdravotnictví, 
- popíše základní modely organizace 

ve zdravotnictví, 
- orientuje se v současné problematice 

zdravotnictví, 
- popíše způsoby financování 

sociálního zabezpečení, 
- popíše základní formy sociálního 

zabezpečení, 
- orientuje se v systému státní sociální 

podpory. 

Financování odvětví veřejného 
sektoru 
- financování školství, 

financování vysokých škol, 
financování regionálního 
školství 

- financování zdravotnictví, 
organizace zdravotnictví 
v ČR, základní modely 
financování, 

- financování sociálního 
zabezpečení, základní 
charakteristika sociálního 
zabezpečení, způsoby 
financování, sociální podpora. 

20 
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Veřejná správa – 3. ročník 
Výsledky a kompetence Tematické celky Hodinová 

dotace 
Žák 
- charakterizuje základní úlohu 

veřejného sektoru a orientuje se 
v nástinu vývoje veřejné správy 
a postmoderní situaci ve veřejné 
správě, 

- osvojí si základní principy 
evropského správního práva, 

- popíše organizační složky a strukturu 
veřejné správy, 

- umí rozlišit rozdíly mezi veřejnou 
správou, parlamentem, vládou, soudy 
-orientuje se a v základech právního 
prostředí veřejné správy, 

- vysvětlí principy legality presumpci 
správnosti ve veřejné správě, 

- na příkladech popíše možnosti 
rozhodování ve veřejném sektoru, 

- umí popsat faktory ovlivňující 
velikost veřejného sektoru, 

- umí roztřídit veřejné statky a objasnit 
úlohu externalit, 

- charakterizuje pojem veřejná správa 
a popíše její hlavní úkoly, 

- na příkladech popíše instituce veřejné 
správy a státní správy, 

- charakterizuje změny ve veřejné 
správě u nás po roce 1989, 

- sleduje v médiích a popíše některé 
reformy ve veřejné správě v současné 
době. 

VEŘEJNÁ SPRÁVA 
- prameny a nástin historie 

veřejné správy, 
- evropský správní prostor, bílá 

kniha o evropském vládnutí. 

Institucionální struktury 
veřejné správy 
- veřejná správa jako instituce, 

základní pojmy, 
- organizační struktura, státní 

správa, samospráva, 
korporace, 

- úřad jako organizační 
jednotka. 

Právní prostředí veřejné správy 
- základní charakteristika, 

pravomoce, kompetence, 
princip legality ve veřejné 
správě. 

Technologie veřejné správy 
- správní politika, 
- komunikace a rozhodování 

ve veřejné správě, 
- evaluace, audit, kontrola 

ve veřejné správě. 

Reforma veřejné správy v ČR 
- základní charakteristika. 

29 

Žák 
- charakterizuje a popíše základní 

rozdělení správního práva, 
- umí popsat základní druhy činností 

veřejné správy s příklady, 
- orientuje se v základních druzích 

správních deliktů, 
- charakterizuje a popíše principy 

veřejného užívání, 
- vysvětlí princip vyvlastňování 

a omezení majetkových práv 
s příklady, 

- umí charakterizovat a popsat správní 
řízení, tj. fáze a stádia, 

- popíše s příklady vykonavatele státní 
správy, 

SPRÁVNÍ PRÁVO 
- pojem předmět, systém, 
- prameny správního práva. 

Činnost veřejné správy 
- příklady různých forem 

činností, 
- správní řízení. 

Organizace veřejné správy 
- právní základy organizace, 

základní pojmy. 

Veřejná služba 
- základní charakteristika. 

Kontrola veřejné správy 

35 
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Výsledky a kompetence Tematické celky Hodinová 
dotace 

- zná kontrolu a parlamentní kontrolu 
veřejné správy. 

- parlamentní kontrola. 

Žák 
- zná základní charakteristiku 

správního práva Evropské Unie.  

SPRÁVNÍ PRÁVO EU 
- základní charakteristika. 

2 

Žák 
- orientuje se v základních principech 

managementu ve veřejné správě, 
- umí charakterizovat základní kodex 

etiky zaměstnanců veřejné správy 
v ČR, 

- popíše možné příčiny korupce 
ve veřejné správě, 

- charakterizuje právní normy 
vystupující proti korupci. 

LIDSKÝ FAKTOR 
VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ 
Personální management 
ve veřejné správě 
- základní charakteristika. 

Profesní etika 
- základní charakteristika. 

Etika veřejné služby 
- etické kodexy ve veřejné 

správě. 

6 
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NÁZEV VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU: SEMINÁŘ Z MATEMATIKY 
Obor vzdělání: 63-41-M/01 – Ekonomika a podnikání 
Forma vzdělání: denní 
Platnost: od 1. 9. 2009 počínaje 1. ročníkem 
Počet vyučovacích hodin za studium: 60 

Pojetí  vyučovacího předmětu 

Obecné cíle 
Obecným cílem matematického vzdělávání je výchova přemýšlivého člověka, který bude 
umět používat matematiku v různých životních situacích (v odborné složce vzdělávání, 
v dalším studiu, v osobním životě, v budoucím zaměstnání, ve volném čase apod.). Studium 
matematiky vybavuje žáka schopností orientovat se v přírodních, technických 
a ekonomických jevech, vnímat souvislosti mezi nimi a řešit úlohy z praxe. Matematika 
umožňuje přechod od kvalitativního ke kvantitativnímu pozorování buď přímo udáním 
číselné hodnoty, nebo určením vztahu vyjadřujícího závislost mezi veličinami. Matematika se 
významně podílí na rozvoji intelektuálních schopností žáků, především v jejich logickém 
myšlení, vytváření úsudků a schopnosti abstrakce. 

Vzdělávání směřuje k tomu, aby žáci dovedli: 
- číst s porozuměním matematický text, užívat správné matematické terminologie 

a symboliky, 
- porozumět obsahu potřebných matematických pojmů a vztahů mezi nimi, užít je při 

řešení úloh a problémů, 
- používat běžné metody a algoritmické početní postupy, pro řešení konkrétní situace 

umět vybrat 
- vhodný a optimální z nich, 
- provádět v praktických úlohách jednoduché výpočty zpaměti, náročnější za použití 

kalkulátoru, 
- používat běžných rýsovacích a jiných matematických pomůcek, 
- rozvíjet prostorovou představivost, 
- analyzovat zadanou úlohu, postihnout v ní matematický problém, vytvořit algebraický 

nebo geometrický model situace a úlohu vyřešit, 
- provádět odhad a kontrolu správnosti výsledků, 
- formulovat matematické myšlenky slovně a písemně, 
- získávat informace z různých zdrojů (grafů, diagramů, tabulek, odborné literatury 

a internetu), třídit je, analyzovat, při řešení problému postupovat přehledně 
a systematicky, 

- vyjádřit vztah mezi dvěma nebo více proměnnými, správně jej interpretovat 
a prakticky použít, zachytit jej tabulkou, grafem, případně rovnicí. 

V afektivní oblasti směřuje matematické vzdělávání k tomu, aby žáci získali: 
- pozitivní postoj k matematice a zájem o ni a její aplikace, 
- motivaci k celoživotnímu vzdělávání, 
- důvěru ve vlastní schopnosti a preciznost při práci, 
- vztah k matematice jako součásti kultury (připomínáním významných osobností 

a mezníků historie vědy). 
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Charakteristika učiva 
Odborné kompetence jsou zpracovány na základě Katalogu požadavků zkoušek společné části 
maturitní zkoušky pro matematiku se základní úrovní obtížnosti schválené MŠMT pod č.j.  
3242/2008-2/Cermat ze dne 11.3.2008. 
Učební osnova je zpracována pro vyučování v rozsahu 12 týdenních povinných vyučovacích 
hodin a 2 hodiny volitelného předmětu za studium. 

Z hlediska klíčových dovedností klademe důraz zejména na: 
- dovednost analyzovat a řešit problémy, 
- vhodné a správné numerické zpracování úlohy, 
- posílení pozitivních rysů osobnosti (pracovitost, přesnost, důslednost, sebekontrola a 
- odpovědnost, vytrvalost a schopnost překonávat překážky), 
- chápání souvislostí a vzájemných vztahů mezi jednotlivými tématickými celky 

i návaznosti na další vědní obory, 
- rozvoj představivosti, 
- schopnost pracovat ve skupině, umět prosadit vlastní názory a přijmout myšlenky 

ostatních. 
Hloubka probíraného učiva je variabilní, ovlivňují ji zejména vstupní vědomosti a dovednosti 
žáků a též jejich intelektuální úroveň. Počty vyučovacích hodin u jednotlivých tématických 
celků jsou pouze orientační. Vyučující může provést podle svého uvážení úpravy obsahu 
i rozsahu učiva s přihlédnutím k úrovni konkrétní třídy. Změny však nesmějí narušit logickou 
návaznost učiva. 

Pojetí výuky 
Tabulka 22 - Strategie výuky předmětu seminář z matematiky 

 1. ročník 2. ročník 3. ročník  4. ročník Celkem 
Seminář z matematiky - - - 2 2 
Celkem - - - 2 2 
 
V matematice je využíváno především tradičních metod (výkladové hodiny s procvičováním). 
Je nutné zohlednit individuální vzdělávací potřeby žáků i jejich intelektuální úroveň. Pro 
splnění výukových cílů a zvýšení motivace žáků k matematice je vhodné střídat a kombinovat 
vyučovací metody: 

- výklad, 
- samostatná práce (individuální procvičování nových dovedností), 
- skupinové vyučování (řešení obtížnějších a časově náročných úloh), 
- shrnutí a opakování učiva po každém tematickém celku, 
- diskuse (zhodnocení možností, přístupů, metod řešení, výsledků atd.), 
- simulace (praktické slovní úlohy s možností využití v praktickém životě), 
- podporovat aktivity mezipředmětového charakteru. 

Hodnocení výsledků žáků 
K hodnocení žáků se používá různých forem zjišťování úrovně znalostí. 
Způsoby hodnocení by měly spočívat v kombinaci známkování, slovního hodnocení, 
využívání bodového systému, eventuelně procentuálního vyjádření, pozornost by měla být 
věnována sebehodnocení žáků. 
Hodnotí se: 

- správnost, přesnost, pečlivost při řešení matematických úloh, 
- schopnost samostatného úsudku, 
- schopnost výstižné formulace s využitím odborné terminologie. 
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Přínos k rozvoji klíčových kompetencí 
Vzdělávání v matematice přispívá k rozvoji těchto klíčových a občanských kompetencí: 

- najít vhodnou míru sebevědomí, sebeodpovědnosti, 
- být schopen vlastního úsudku, 
- umět prosadit a zdůvodnit vlastní názor a zároveň přijímat kompromisy, 
- rozvíjet vyjadřovací schopnosti, 
- efektivně se učit a pracovat, soustavně se vzdělávat, 
- přijímat hodnocení svých výsledků, přijímat radu i kritiku, 
- vystihnout jádro problému, 
- rozvíjet dovednost aplikovat získané poznatky, přijímat odpovědnost za vlastní 

rozhodování a jednání (v pracovní činnosti i v osobním životě), 
- pracovat s informacemi a kriticky je vyhodnocovat, 
- uplatňovat různé metody myšlení při řešení běžných pracovních úkolů a vhodně volit 

prostředky pro jejich splnění, 
- provést reálný odhad při řešení praktického problému, 
- rozvíjet logické myšlení, schopnost analýzy a syntézy, dedukce, abstrakce. 

Mezipředmětové vztahy 
- Statistika, 
- ekonomika, 
- hospodářský zeměpis, 
- fyzika, 
- chemie, 
- biologie, 
- informační technologie. 
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Realizace odborných kompetencí 
Seminář z matematiky – 4. ročník 

Výsledky a kompetence Tematické celky Hodinová 
dotace 

Algebraické výrazy 4 

Mocniny a odmocniny 4 

Množiny a logika 3 

Lineární rovnice a nerovnice 3 

Soustavy lineárních rovnic a 
nerovnic 

3 

Kvadratické rovnice a 
nerovnice 

5 

Funkce, lineární funkce, 
nepřímá úměrnost  

3 

Kvadratické funkce  4 

Mocninné funkce, 
exponenciální a logaritmické 
funkce a rovnice 

6 

Goniometrické funkce a rovnice 6 

Posloupnosti, aritmetická a 
geometrická posloupnost  
 

4 

Kombinatorika a 
pravděpodobnost  

5 

Analytická geometrie  4 

Planimetrie  3 

Žák umí: 
- systematizovat a zopakovat získané 

poznatky během studia povinné 
matematiky, 

- připravovat studenty k vykonání 
maturitní zkoušky pro základní 
úroveň. 

Stereometrie 3 
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NÁZEV VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU: PRAXE 
Obor vzdělání: 63-41-M/01 – Ekonomika a podnikání 
Forma vzdělání: denní 
Platnost: od 1. 9. 2009 počínaje 1. ročníkem 
Počet vyučovacích hodin za studium: 325  

Pojetí  vyučovacího předmětu 

Obecné cíle 
Obecným cílem předmětu je: 

- doplnit teoretickou výuku většiny předmětů nácvikem praktických činností ve školním 
prostředí a ve vybraných organizacích, 

- prakticky procvičit základní komunikativní, personální a odborné kompetence žáků, 
- rozvíjet komunikativní kompetence žáků v cizím jazyce, 
- prakticky aplikovat využití komunikačních prostředků, prakticky propojit dovednosti 

žáků z různých vyučovacích předmětů, 
- posílit odpovědnost žáků za plnění svěřených úkolů v požadovaném čase a kvalitě, 
- posílit organizační schopnosti žáků a jejich samostatnost, 
- posílit dovednost žáků k sebekontrole, 
- posílit dovednost pracovat v týmu, 
- posílit dovednost žáků samostatně získávat informace nutné ke splnění úkolu 

a samostatně se vzdělávat. 

Charakteristika učiva 
Předmět praxe je neoddělitelnou součástí výuky a má nezastupitelný význam pro dosažení 
výchovně-vzdělávacích cílů studia daných profilem absolventa a charakteristikou studijního 
oboru. Vytváří se v něm vazba na všechny předměty, převážně odborné ekonomické 
a jazykové. Žáci si v něm v podmínkách hospodářské praxe ověřují a prohlubují teoretické 
poznatky a vědomosti. Učí se plnit konkrétní role ve firmě, jednat s úřady a veřejností, 
rozhodovat a nést za svá rozhodnutí odpovědnost. 

Pojetí výuky 
Výuka praxe probíhá dle rozvrhu praxí platného od 1. 9. 2009 (viz tabulka).  
V prvním ročníku, ve druhém pololetí, vykonají žáci odbornou (individuální) praxi v rozsahu 
jednoho týdne v organizacích, které si sami vyberou. Vše je smluvně zajištěno. Žáci napíší 
zápis z praxe a předloží hodnocení z organizace. Dále absolvují jeden týden učební praxe 
v odborné učebně, kde zpracují souvislý příklad z účetnictví.  
Náplň druhého ročníku jsou tři týdny praxe. V prvním pololetí žáci vykonají odbornou praxi, 
v organizaci, kterou smluvně zajistí škola. Ve druhém pololetí pokračují odbornou 
(individuální) praxí v organizacích, které si sami vyberou. Vše je smluvně zajištěno. Z obou 
týdnů zpracují žáci zápis z praxe a předloží hodnocení z organizace. Dále následuje učební 
praxe v odborné učebně. Žáci musí zvládnout souvislý příklad z účetnictví. 
Ve třetím ročníku absolvují žáci také tři týdny praxe. V prvním pololetí vykonají odbornou 
praxi v organizaci v rámci kraje, kterou smluvně zajistí škola. Ve druhém pololetí pokračují 
odbornou (individuální) praxí v organizacích, které si sami vyberou. Vše je smluvně 
zajištěno. Z obou týdnů zpracují žáci zápis z praxe a přiloží hodnocení z organizace. Poslední 
týden je opět učební praxe z účetnictví. Žáci v odborné učebně zpracují souvislý praktický 
příklad. 
Náplní čtvrtého ročníku jsou dva týdny praxe. V prvním pololetí vykonají žáci odbornou 
praxi v organizaci v rámci kraje, kterou smluvně zajistí škola. Opět zpracují zápis z praxe 
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a předloží hodnocení z organizace. Ve čtvrtém ročníku absolvují žáci nejnáročnější část 
praxe – vytvoření vlastního žákovského projektu. V září učitel praxe zadá žákům témata 
žákovských projektů a vysvětlí postup tvorby. Žáci kontaktují organizaci, ze které získají 
podklady pro vypracování projektu. Mohou vytvářet pracovní týmy (maximálně 5 žáků). 
Problémy při tvorbě projektu konzultují s učitelem. Zpracovaný projekt odevzdají do konce 
prvního pololetí. 
 
Tabulka 23 - Strategie výuky předmětu praxe 

 Druh praxe Počet 
hodin Pracoviště 

Odborná (individuální)  30 vybrané organizace 1. ročník 
Učební 30 GOB a SOŠ – praktický příklad z účetnictví 

Odborná 30 vybrané organizace 
Odborná (individuální) 30 vybrané organizace 

2. ročník 

Učební 30 GOB a SOŠ – praktický příklad z účetnictví 
Odborná 35 vybrané organizace 

Odborná (individuální) 35 vybrané organizace 
3. ročník  

Učební 35 GOB a SOŠ – praktický příklad z účetnictví 
Odborná 35 vybrané organizace 4. ročník 

Žákovský projekt 35 vybrané organizace 

Hodnocení výsledků žáků 
Učitel hodnotí především samostatnost žáků, případně jejich podíl na celkové práci týmu. 
Dále kontroluje a hodnotí výstupy z organizace, dodržování stanovených termínů, 
vystupování žáků v organizaci. Hodnocení musí být průběžné a mělo by motivovat žáky 
ke zlepšování jejich dovedností. Učitel při klasifikaci odborné praxe přihlíží k výstupnímu 
hodnocení z organizace a zápisu z praxe. Učební praxi hodnotí učitel účetnictví, který 
posuzuje hlavně komplexnost účetního příkladu. U žákovského projektu hodnotí učitel účast 
na projektu, zpracování práce, včasné odevzdání, konzultace, jednotlivé části a hlavně přínos 
projektu pro praxi. 

Přínos k rozvoji klíčových kompetencí 
Komunikativní kompetence 
Absolventi by měli být schopni: 

- vyjadřovat se přiměřeně účelu jednání a situaci, vhodně se prezentovat zejména při 
jednání v rámci organizace, 

- formulovat své myšlenky srozumitelně a souvisle, v písemné podobě přehledně 
a jazykově správně, 

- zpracovávat jednoduché texty a formuláře na běžná i odborná témata a různé pracovní 
materiály, dodržovat jazykové a stylistické normy i odbornou terminologii, 

- písemně zaznamenávat podstatné myšlenky a údaje z textů a projevů jiných lidí 
(přednášek, diskusí, porad, apod.), 

- vyjadřovat se a vystupovat v souladu se zásadami kultury projevu a chování. 

Personální kompetence 
Absolventi by měli být připraveni: 

- přijímat hodnocení svých výsledků a způsobu jednání i ze strany jiných lidí, adekvátně 
na ně reagovat, přijímat radu i kritiku i od svých spolužáků a pracovníků organizací 
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Sociální kompetence 
Absolventi by měli být schopni: 

- pracovat v týmu a podílet se na realizaci společných pracovních a jiných činností, 
- přijímat a odpovědně plnit svěřené úkoly, 
- podněcovat práci týmu vlastními návrhy na zlepšení práce a řešení úkolů, nezaujatě 

zvažovat návrhy druhých. 

Řešit samostatně běžné pracovní i mimopracovní problémy 
Absolventi by měli být schopni: 

- porozumět zadání úkolu nebo určit jádro problému, získat informace potřebné k řešení 
problému, navrhnout způsob řešení, popř. varianty řešení, a zdůvodnit jej, 

- volit prostředky a způsoby (pomůcky, studijní literaturu, metody a techniky) vhodné 
pro splnění jednotlivých aktivit, využívat zkušeností a vědomostí nabytých dříve. 

Využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a efektivně pracovat 
s informacemi: 
Absolventi by měli umět: 

- pracovat s osobním počítačem a s dalšími prostředky informačních a komunikačních 
technologií, účelně podle konkrétního úkolu, 

- pracovat s aplikačními programovým vybavením, zejména Office, 
- komunikovat elektronickou poštou a využívat další prostředky on-line a off-line 

komunikace při kontaktu s jinými úřady a institucemi,  
- získávat informace z otevřených zdrojů, zejména pak z webových stránek úřadů 

a institucí a sítě Internet. 

Kompetence k pracovnímu uplatnění 
Absolventi by měli: 

- umět vhodně komunikovat s potenciálními zaměstnavateli, 
- znát práva a povinnosti zaměstnavatelů a pracovníků, 
- osvojit si základní vědomosti a dovednosti potřebné pro rozvíjení vlastních 

podnikatelských aktivit. 

Průřezová témata 
Člověk a svět práce 
Hlavním cílem předmětu je vybavit žáka kompetencemi, které mu pomohou optimálně využít 
osobnostních a odborných předpokladů pro úspěšné uplatnění na trhu práce a pro budování 
profesní kariéry. Účast v organizacích usnadňuje absolventům vstup do reálného pracovního 
prostředí. 

Informační a komunikační technologie 
V předmětu jsou žáci vedeni k využívání prostředků výpočetní techniky při činnosti firmy. 
Naučí se používat konkrétní účetní program a využívají programy Microsoft Office. 
Vyhledávají také potřebné informace na internetu. 

Občan v demokratické společnosti 
V předmětu jsou žáci vedeni k tomu, aby měli vhodnou míru sebevědomí, uměli přebírat 
odpovědnost, dovedli jednat s lidmi, řešit konflikty. 
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Mezipředmětové vztahy 
ekonomika, 
informační technologie, 
účetnictví, 
písemná a elektronická komunikace, 
právo, 
statistika, 
marketing a management, 
fiktivní firma, 
cizí jazyk.  
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NÁZEV VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU: KONVERZACE V CIZÍM JAZYCE 
 (anglická, německá) 
Obor vzdělání: Ekonomika a podnikání 63-41-M/01 
Forma vzdělání: denní 
Počet vyučovacích hodin za studium: 30  
Platnost: od 1. 9. 2009 počínaje 1. ročníkem 

Pojetí  vyučovacího předmětu 

Obecné cíle 
Konverzace v cizím jazyce tvoří nedílnou součást pojetí výuky cizího jazyka. Představuje 
určitý typ nadstavby pro ty žáky, kteří se chtějí věnovat studiu cizího jazyka na rozšířeném 
a prohloubeném základě. 
Pojetí tohoto volitelného vyučovacího předmětu odpovídá nejnovějším požadavkům 
pedagogiky a metodiky vyučování cizím jazykům. Vyučování je zaměřeno především na 
produktivní kompetence žáků v oblasti porozumění a komunikace. Vychází se zejména 
z interaktivních potřeb dnešní společnosti a člověka v ní. Tento vyučovací předmět má 
přispívat značnou měrou ke zlepšování komunikativních kompetencí jak monologickou, tak 
především dialogickou formou.  

Charakteristika učiva 
Učivo je uspořádáno do jednotlivých tematických celků, které jsou koncipovány tak, aby 
navazovaly na učivo předmětu cizí jazyk, pokud se týká slovní zásoby, terminologie 
i gramatiky. Cílem je aktivní osvojení rozšířené slovní zásoby a lepší zvládání 
komunikativních situací. Volba tematických celků rovněž odpovídá dnešním potřebám, které 
přispívají k výchově, k demokracii a k poznávání života společnosti především v zemích 
Evropské unie a v zemích příslušné jazykové oblasti. 

Pojetí výuky  
Tabulka 24 - Strategie výuky předmětu konverzace v cizím jazyce (anglická/německá) 

 1. ročník 2. ročník 3. ročník  4. ročník Celkem 
Konverzace (anglická/německá) - - - 1 1 
Celkem - - - 1 1 
 
Předmět je vyučován ve 4. ročníku o celkové dotaci dvě hodiny týdně. Celý komplex výuky 
a vyučovacích metod je podřízen zvyšování komunikativních kompetencí žáků. Žákům je 
dáván co největší prostor pro uplatnění jejich jazykových a řečových dovedností, pro obhájení 
názorů a argumentaci. Důležitou a nedílnou součástí výuky je používání čtených 
a poslechových textů, které slouží jako východisko následné komunikativní situace a diskuse. 
Texty mají rovněž výchovnou a poznávací funkci. Jejich zdrojem jsou učebnice, časopisy 
a prostřednictvím internetu také denní tisk a různé doplňkové texty. 

Hodnocení výsledků žáků 
Při Hodnocení žáků je postupováno v souladu se školním klasifikačním řádem. Důraz bude 
kladen na hloubku porozumění učivu, schopnost aplikovat poznatky v praxi, samostatně 
pracovat a tvořit. Využívá se kromě ústního zkoušení i různých testů, omezuje se pouze na 
reprodukční pojetí. Hodnocení žáka se provádí v kombinaci známkování a slovního 
hodnocení. Důležité je i sebehodnocení žáka, kolektivní hodnocení a individuální přístup 
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k žákovi. Důležitou součástí hodnocení je i další prezentace činnosti žáka – soutěže, výstavy, 
výsledky projektů, společenské akce.  
Zohledňováni budou žáci se specifickými poruchami učení. 

Přínos k rozvoji klíčových kompetencí 

Komunikativní kompetence: 
Žák je veden k tomu, aby byl schopen: 

- vyjadřovat se přiměřeně účelu jednání a komunikační situaci a vhodně se prezentovat 
v souladu s pravidly daného kulturního prostředí, 

- formulovat své myšlenky srozumitelně a souvisle, v písemné podobě přehledně 
a jazykově správně, 

- aktivně se účastnit diskusí, formulovat a obhajovat své názory a postoje, respektovat 
názory druhých, 

- písemně zaznamenávat podstatné myšlenky a údaje z textů a projevů jiných lidí, 
- zpracovávat přiměřeně náročné texty týkající se běžných a odborných témat. 

Personální kompetence: 
Žák by měl být připraven: 

- efektivně se učit, využívat k svému učení zkušeností jiných lidí, 
- sebekriticky vyhodnocovat dosažené výsledky, přijímat radu a kritiku, 
- stanovovat si cíle a priority podle svých osobních schopností a zájmové pracovní 

orientace, 
- dále se vzdělávat.  

Sociální kompetence: 
Žák by měl být schopen: 

- přijímat a odpovědně plnit svěřené úkoly, 
- pracovat v týmu, 
- nepodléhat předsudkům a stereotypům v přístupu k jiným lidem a kulturám. 

Kompetence k pracovnímu uplatnění: 
Žák je veden k tomu, aby: 

- znal alternativy uplatnění jazykového vzdělání na trhu práce a požadavky 
zaměstnavatelů na jazykovou gramotnost, 

- dokázal se písemně a verbálně seberealizovat při vstupu na trh práce..  

Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a efektivně 
pracovat s informacemi 
Žáci jsou vedeni k tomu, aby dokázali najít potřebné informace. Při své práci využívají 
nejnovějších informačních a komunikačních technologií. Potřebné informace hledají např. na 
webových stránkách. Ve vázce je vždy zadáno určité téma a úkolem žáků je získat co nejvíce 
informací, se kterými později seznámí své spolužáky. Žáci si získané poznatky vzájemně 
předávají. V rámci výuky cizího jazyka jsou průběžně zařazována průřezová témata, která 
mají formovat charakter a přístup žáka. Učitel formuje také žáky svým přístupem k práci, 
chováním a postoji.  

Průřezová témata: 
Občan v demokratické společnosti: 
Žáci jsou vedeni k tomu, aby: 
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- se naučili být tolerantní v multikulturní společnosti a zároveň byli schopni odolávat 
myšlenkové manipulaci.  

Člověk a životní prostředí: 
Žáci jsou vedeni k tomu, aby: 

- poznávali svět a učili se mu rozumět,  
- se zajímali o řešení této problematiky v zemích dané jazykové oblasti, 
- chápali a respektovali nutnost ekologického chování.  

Člověk a svět práce: 
Žáci jsou vedeni k tomu, aby: 

- se co nejlépe uplatnili na trhu práce - ve výuce cizího jazyka prostřednictvím simulace 
určitých modelových situací připravujících je na hledání zaměstnání u cizí firmy, 
tj.vedení vstupního pohovoru, psaní strukturovaného životopisu, různých žádostí, 
stížností, reklamací, dotazníků atd., 

- prezentovali své názory před třídou takovým způsobem, aby byli později připraveni na 
skutečný pohovor v zaměstnání.  

Informační a komunikační technologie: 
Žáci jsou vedeni k tomu, aby: 

- používali internet pro vyhledávání doplňujících informací a aktuálních údajů z oblasti 
společensko-politického a kulturního dění v zemích dané oblasti.  

Mezipředmětové vztahy: 
- další cizí jazyky, 
- informační technologie, 
- zeměpis, 
- dějepis, 
- český jazyk a literatura, 
- marketing a management, 
- ekonomika. 
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Realizace odborných kompetencí 
Konverzace anglická – 4. ročník 

Výsledky a kompetence Tematické celky Hodinová 
dotace 

Žák 
- je schopen pohovořit všeobecně o 

druzích umění a o kulturním dění 
v místě bydliště, 

- zvládne samostatný výklad o reáliích 
anglicky mluvících zemí, 

- dokáže pohovořit o způsobech 
cestování dopravními prostředky 
a formách trávení dovolené, 

- charakterizuje systém vzdělání v ČR 
a vyjádří své kariérní plány do 
budoucna, 

- je schopen zamyslet se nad 
generačními rozdíly a okomentovat 
je, 

- diskutuje o formách trávení volného 
času, především sportu, a o druzích 
a charakteru bydlení, 

- vysvětlí důležitost péče o 
individuální zdraví a nebezpečí 
civilizačních chorob, 

- vypráví o udržování lidových zvyků 
a tradic, 

- popisuje individuální a generační 
způsoby módy a oblékání, 

- uvede nutnost péče o zachování 
zdravého životního prostředí, 

- se naučí reálie své vlasti a vybraných 
cizích zemí s důrazem na historické 
památky UNESCO (Telč), 

- selektivně charakterizuje významné 
osobnosti lidské historie. 

Konverzační témata 
- kultura, druhy umění 

a kreativní aktivity, 
- cestování, dopravní 

prostředky; formy dovolené, 
- školní vzdělání a další kariérní 

postup, 
- generační vztahy a problémy, 

vztahy v rodině, 
- ochrana zdraví, civilizační 

choroby, zdravý životní styl, 
- národní svátky a lidové 

zvyky, 
- ochrana přírody – 

environmentální problémy na 
Zemi, 

- vlastivěda České Republiky, 
- historické památky a kulturní 

život ve městě Telč, 
- aktuální události doma a ve 

světě; kladné a záporné 
projevy globalizace 
současného světa, 

- základní faktografické 
poznatky o anglicky 
mluvících zemích, 

- druhy sportovního vyžití, 
- způsoby bydlení, náš domov, 
- formy trávení volného času, 
- odívání a módní trendy, 
- význačné osobnosti historie 

i současnosti. 

 
7 
 
 
 
 
 
4 
 
 
 
 
 
2 
 
 
6 
 
 
4 
 
 
 
 
 
 
7 
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Realizace odborných kompetencí 
Konverzace německá – 4. ročník 

Výsledky a kompetence Tematické celky Hodinová 
dotace 

Člověk ve společnosti 
- navazování kontaktů, 
- povahové rysy a chování, 
- oblečení a vzhled, 
- láska, přátelství, rodina. 

3 

Domov a bydlení 
- místo, kde žiji, 
- venkov, město, 
- byt a jeho vybavení, 
- hledání bytu. 

3 

Škola a celoživotní vzdělávání 
- školní předměty, 
- problémy ve škole, 
- studium po maturitě, 
- školní systémy. 

3 

Práce a povolání 
- hledání pracovního místa, 
- práce v zahraničí, 
- pracovní podmínky, 
- typy povolání. 

3 

Rodina a přátelé 
- členové rodiny, příbuzenské 

vztahy, 
- rodinné oslavy a tradiční 

svátky, 
- konflikty a problémy v rodině, 
- všední den v rodině. 

3 

Stravování 
- pokrmy, potraviny a nápoje, 
- situace v restauraci, 
- stravovací zvyklosti, 
- příprava jídla, jednoduché 

recepty. 

3 

Nakupování 
- orientace v nákupním centru, 
- situace při nakupování, 
- služby, reklamace, 
- reklama. 

4 

Žák dovede při řečových 
dovednostech: 
- komunikovat v cizím jazyce 

Žák dovede v rámci poslechu 
s porozuměním: 
- pochopit hlavní myšlenku, 
- postihnout hlavní body, 
- porozumět názorům a záměrům 

mluvčího. 

Žák dovede při čtení s porozuměním: 
- pochopit hlavní myšlenku textu, 
- vyhledat specifické informace, 
- odhadnout význam neznámých 

výrazů, 
- shromáždit praktické informace 

z textu. 

Při písemném projevu žák dovede: 
- vyjádřit vlastní myšlenky písemně, 
- zdůvodnit určité skutečnosti, 
- požádat o specifické informace, 
- zodpovědět jednoduché dotazy. 

Při ústní projevu žák dovede: 
- představit sebe i druhé, 
- vyjádřit vlastní názor, 
- rozvinout argumentaci, 
- vyjádřit souhlas / nesouhlas 

s jednáním druhých. 

V rámci ústní interakce dovede žák: 
- vyzvat partnera ke komunikaci, 
- zahájit, udržovat a ukončit 

jednoduchý rozhovor, 
- diskutovat o problému, 
- zodpovědět běžné dotazy, 
- požádat o zopakování, objasnění 

nebo rozvedení toho, co bylo řečeno. Cestování a doprava 
- přípravy na cestu, 
- dopravní prostředky, 
- porucha na autě, autonehoda, 
- problémy při cestování. 

4 
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Výsledky a kompetence Tematické celky Hodinová 
dotace 

 Kultura 
- kulturní akce, 
- osobnosti, 
- divadlo, film, koncerty, 

výstavy. 

4 
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NÁZEV VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU: SPOLEČENSKOVĚDNÍ SEMINÁŘ 
Obor vzdělání: Ekonomika a podnikání 63-41-M/01 
Forma vzdělání: denní 
Počet vyučovacích hodin za studium: 60  
Platnost: od 1. 9. 2009 počínaje 1. ročníkem 

Pojetí  vyučovacího předmětu 

Obecné cíle 
Obecným cílem předmětu je: 

- připravit žáky na aktivní občanský život v demokratické společnosti, 
- pozitivně ovlivňovat hodnotovou orientaci žáků, 
- jednat odpovědně nejen ve vlastní prospěch, ale i pro veřejný zájem, 
- vytvářet kritické myšlení, 
- ctít život jako nejvyšší hodnotu. 

Charakteristika učiva 
- ve čtvrtém ročníku téma Člověk a svět – filozofie, religionistika 

Pojetí výuky 
Tabulka 25 - Strategie výuky společenskovědního semináře 

 1. ročník 2. ročník 3. ročník  4. ročník Celkem 
Společenskovědní seminář - - - 2 2 
Celkem - - - 2 2 

 
- výklad, řízený rozhovor, 
- aktivizační metody: skupinová práce, analýza textů, referáty, práce s tiskem, internet, 
- prezentace výsledků individuální i skupinové práce (ústní, písemnou formou), 
- samostatné vyhledávání a zpracovávání informací, 
- kooperativní učení. 

Hodnocení výsledků žáků 
- důraz na sebehodnocení výsledků práce, 
- eseje na daná nebo vybraná témata, 
- samostatné, správné a logické vyjadřování, 
- kultivovanost verbálního projevu, 
- schopnost jasně formulovat svůj názor, 
- schopnost samostatně pracovat s jednoduchým textem, 
- schopnost konstruktivně diskutovat na dané téma, 
- písemné a ústní zkoušení. 
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Přínos k rozvoji klíčových kompetencí 
Komunikativní kompetence 
Absolventi by měli být schopni: 

- vyjadřovat se přiměřeně účelu jednání a komunikační situaci v projevech mluvených 
psaných a vhodně prezentovat, 

- formulovat své myšlenky srozumitelně a souvisle , v písemné podobě přehledně 
a jazykově správně, 

- dodržovat jazykové a stylistické normy a používat odbornou terminologii. 

Personální kompetence 
Absolventi by měli být připraveni: 

- efektivně se učit a pracovat, vyhodnocovat dosažené výsledky a pokrok, 
- dále se vzdělávat. 

Sociální kompetence 
Absolventi by měli být schopni: 

- pracovat v týmu a podílet se na realizaci společných pracovních a jiných činností, 
- přijímat a odpovědně plnit svěřené úkoly. 

Řešit samostatně běžné pracovní i mimopracovní problémy 
Absolventi by měli být schopni: 

- porozumět zadání úkolu nebo určit jádro problému, získat informace potřebné k řešení 
problému, navrhnout způsob řešení, popř. varianty řešení, a zdůvodnit jej, vyhodnotit 
a ověřit správnost zvoleného postupu a dosažené výsledky, 

- uplatňovat při řešení problémů různé metody myšlení, především logické, 
- volit prostředky a způsoby (pomůcky, studijní literaturu, metody a techniky) vhodné 

pro splnění jednotlivých aktivit, využívat zkušeností a vědomostí dříve nabytých. 

Využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a efektivně pracovat 
s informacemi: 
Absolventi by měli být schopni: 

- pracovat s běžným základním a aplikačním programovým vybavením,  
- získávat informace z otevřených zdrojů, zejména pak z internetu,¨ 
- pracovat s informacemi, a to především s využitím prostředků informačních 

a komunikačních technologií. 

Kompetence k pracovnímu uplatnění 
Absolventi by měli být schopni: 

- umět vhodně komunikovat s potenciálními zaměstnavateli, 
- znát práva a povinnosti zaměstnavatelů a pracovníků, 
- osvojit si základní vědomosti a dovednosti potřebné pro rozvíjení vlastních 

podnikatelských aktivit. 
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Průřezová témata: 
Člověk v demokratické společnosti 

- upevňování postojů a hodnotové orientace studentů potřebné pro fungování 
demokracie, 

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

- projektová výuka, 
- diskuze o kontroverzních otázkách současnosti, 
- úcta k materiálním a duchovním hodnotám, 
- tolerování názorů druhých, 
- hledání kompromisu mezi osobní svobodou a odpovědností, 
- ochota angažovat se i pro veřejný prospěch. 

Mezipředmětové vztahy: 
- cizí jazyky, 
- informační technologie, 
- právo, 
- český jazyk a literatura, 
- dějepis, 
- biologie. 
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Realizace odborných kompetencí 
Společenskovědní seminář – 4. ročník 

Výsledky a kompetence Tematické celky Hodinová 
dotace 

Žák 
- vysvětlí, jaké otázky řeší filozofie, 
- dovede používat pojmový aparát, 
- umí rozlišit a popsat základní 

filozofické směry v historické vývoje, 
včetně jejich představitelů, 

- kriticky přistupuje k různým 
argumentům a sám je vyhodnocuje na 
základě vlastních poznatků, 

- rozlišuje významné náboženské 
systémy 

- orientuje se v otázkách náboženské 
nesnášenlivosti. 

Člověk a svět  
 
Filozofie: 
- základní pojmy, 
- základní zdroje, 
- teoretické discipliny, 
- praktické discipliny, 
- nástin historie. 
- indická a čínská, 
- antická, 
- v období vzniku křesťanství, 
- renesanční, 
- novověká, 
- hlavní směry ve 20. století. 
 
Religionistika: 
- obecné pojmy, 
 
hlavní světová náboženství: 
- křesťanství, 
- judaismus, 
- islám, 
- buddhismus, hinduismus, 
- a další, 
- náboženské sekty a hnutí. 

60 
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NÁZEV VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU:  NEPOVINNÉ PŘEDMĚTY 
(FIKTIVNÍ FIRMA, SPORTOVNÍ HRY, 
ZPRACOVÁNÍ TEXTU) 

Obor vzdělání: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání 
Forma vzdělání: denní 
Počet vyučovacích hodin za studium:  138/276/36 
Platnost:  od 1. 9. 2009 počínaje 1. ročníkem 

Pojetí  vyučovacích předmětů 
Jsou otvírány dle finančních možností, naléhavosti a zájmu žáků. 
 
Tabulka 26 - Přehled a časová dotace nepovinných předmětů 

Nepovinný předmět 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 
Fiktivní firma 1 1 1 1 
Sportovní hry 2 2 2 2 
Zpracování textu - 1 - - 
 
Jednotlivé předměty se dále mohou dělit na skupiny, třídy lze meziročníkově spojovat. 

Pojetí  vyučovacího předmětu – Fiktivní firma 

Charakteristika učiva 
Fiktivní firma aktivně napomáhá žákům rozvíjet obchodní dovednosti, uplatnit teoreticky 
získané odborné znalosti v podnikové praxi. Celkově je nástrojem pro rozvoj podnikatelských 
kompetencí. 
Fiktivní firma odpovídá reálné společnosti svojí formou, strukturou a funkcí. V rámci tohoto 
předmětu spolu firmy obchodují navzájem podle běžných obchodních pravidel, vedou 
účetnictví firmy a plní všechny povinnosti spojené s fungováním reálného podniku ve vztahu 
podnik a okolí.  

Pojetí výuky 
Tabulka 27 - Časová dotace nepovinného předmětu fiktivní firma 

Nepovinný předmět 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 
Fiktivní firma 1 1 1 1 
 
V rámci tohoto předmětu se žáci učí: 
- založit fiktivní firmu, 
- vypracovat vnitropodnikové směrnice, 
- vedení účetnictví firmy – zachycení hospodářských operací během roku, 
- sestavení účetní uzávěrky a závěrky, 
- obchodování s ostatními firmami, 
- přípravu veletrhů fiktivních firem. 
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Pojetí  vyučovacího předmětu – Sportovní hry 

Charakteristika učiva 
Ve sportovních hrách si studenti rozvíjí a doplňují pohybové dovednosti v základních 
kolektivních sportech, které získaly v hod tělesné výchovy. Zároveň jsou tyto hry přípravou 
pro reprezentaci školy a pro přijímací zkoušky z TV na VŠ. 

Pojetí výuky 
Tabulka 28 - Přehled a časová dotace nepovinného předmětu sportovní hry 

Nepovinný předmět 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 
Sportovní hry 2 2 2 2 
 
Mezi základní kolektivní sporty v dnešní době patří: kopaná, futsal, basketbal, volejbal, 
házená, florbal, softbal a baseball. 
Podle zájmu studentů může být požadovaná sportovní hra časově upřednostněna a její učivo 
rozšířeno. 

Pojetí  vyučovacího předmětu – Zpracování textu 

Charakteristika učiva 
Předmět je zaměřen na přípravu zájemců ke státní zkoušce ze zpracování textů. Předmět 
navštěvují i další talentovaní žáci, kteří trénují grafické disciplíny - rychlost psaní na 
klávesnici, řeší úlohy z korektury textu a word processingu. 
Při výuce je využíván program ZAV, texty a úlohy publikované v těsnopisných rozhledech, 
zadání a úkoly z minulých soutěží. 
Tabulka 29 - Strategie výuky předmětu zpracování textu 

 1. ročník 2. ročník 3. ročník  4. ročník Celkem 
Zpracování textu - - - 1 1 
Celkem - - - 1 1 
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Realizace odborných kompetencí 
Zpracování textu - 2. ročník 

Tematické celky 
Úvod 
- zásady bezpečnosti, pokyny pro práci v odborných učebnách, 
- požadavky státní zkoušky  ze zpracování textů – její části a hodnocení, 
- trénink rychlosti. 

 
Korektura textu 
- korektura textu jako součást SZ a jako soutěžní disciplína, 
- korekturní znaménka, 
- klávesové zkratky, 
- nácvik a trénink korektury textu. 

 
Pravopisná cvičení 
- nácvik pravopisných cvičení bez možnosti kontroly pravopisu, 
- nácvik pravopisných cvičení s kontrolou pravopisu. 

 
Nácvik přesnosti a rychlosti psaní 
- nácvik ve výuce ZAV – TR, soutěžní desetiminutovky, minutová cvičení, 
- nácvik ve wordu – opisy, 20, 10, 5 minut, blokový trénink 2minutovek. 

 
Nácvik vzorových SZ 
- zadání SZ zkoušek z minulých zkušebních období – 30 minut. 

 
Vykonání SZ – vybraní žáci 

 
Trénink k soutěžím (dle specializace, probíhá u vybraných žáků průběžně po celý rok) 
- nácvik přesnosti a rychlosti ZAV, Word, 
- korektura textu, 
- Wordprocessing (WP) – charakteristika soutěžní disciplíny 

- jednoduchá zadání a řešení z WP, 
- složitější úlohy z WP. 



 211 

PRAVIDLA HODNOCENÍ A KLASIFIKACE ŽÁKŮ 
Hodnocení a klasifikace žáků Gymnázia Otokara Březiny a Střední odborné školy v Telči je 
součástí jejich výchovy a vzdělávání. Výsledky hodnocení a klasifikace uvádí škola na 
vysvědčení. Hodnocení a klasifikace žáků se řídí především ustanoveními zákona 
č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání 
(školský zákon) a vyhlášky MŠMT ČR č. 13/2005. Při vyučování se uskutečňuje klasifikace 
průběžná a celková. Průběžná klasifikace se uplatňuje při hodnocení dílčích výsledků 
a projevů studentů v jednotlivých vyučovacích předmětech. Celková klasifikace studenta 
v jednotlivých předmětech se uskutečňuje na konci prvního a druhého pololetí.  
Stupeň celkového prospěchu žáka se určí na základě konečné klasifikace v jednotlivých 
povinných a povinně volitelných předmětech a chování. Stupeň výsledného prospěchu 
se uvádí na vysvědčení a stanoví se takto: 

a) prospěl s vyznamenáním“, není-li v žádném předmětu hodnocen při celkové 
klasifikaci stupněm horším než „chvalitebný“, průměr z předmětů nemá horší než 1,50 
a jeho chování je velmi dobré 

b) „prospěl“, není-li v žádném z předmětů hodnocen při celkové klasifikaci stupněm 
„nedostatečný“ 

c) „neprospěl“, je-li v některém předmětu hodnocen při celkové klasifikaci stupněm 
„nedostatečný“. 

 
Prospěch žáků v jednotlivých vyučovacích předmětech je klasifikován těmito stupni: 
1 – výborný, 
2 – chvalitebný, 
3 – dobrý, 
4 – dostatečný, 
5 – nedostatečný. 
 
Stupeň prospěchu určuje učitel, který vyučuje příslušnému vyučovacímu předmětu. 
Ve vyučovacím předmětu, v němž vyučuje více učitelů, je stupeň prospěchu za klasifikační 
období stanoven po vzájemné dohodě. Při určování stupně prospěchu v jednotlivých 
vyučovacích předmětech na konci klasifikačního období se stupeň prospěchu neurčuje 
na základě průměru z průběžné klasifikace za příslušné období. Přihlíží se i k práci žáka při 
vyučování a při domácí přípravě. 
Zpravidla k 15. listopadu a 15. dubnu se projednávají v pedagogické radě případy zaostávání 
žáků ve studiu a nedostatky v jejich chování. 
Na konci klasifikačního období, v termínu, který určí ředitel školy, nejpozději však 24 hodin 
před jednáním pedagogické rady o klasifikaci, zapíší vyučující jednotlivých předmětů 
výsledky celkové klasifikace do klasifikačního programu pro počítačové zpracování a do tří-
dního výkazu. 

Zákonný zástupce studenta je informován o prospěchu studenta: 
- na informačních schůzkách pro rodiče, konaných nejméně dvakrát ročně, 
- třídním učitelem nebo vyučujícím příslušného předmětu po předchozí dohodě mimo výše 

uvedený termín, 
- třídním učitelem v případě mimořádného zhoršení prospěchu nebo chování, a to 

bezprostředně a prokazatelným způsobem. 
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Rozdě lení  předmětů do skupin 

Pro potřeby klasifikace se vyučovací předměty rozdělují do dvou skupin: 
1. předměty s převahou teoretického zaměření, 
2. předměty s převahou výchovného zaměření, 
3. předměty praktického zaměření. 

Předměty s převahou teoretického zaměření – klasifikace 
Do této skupiny patří většina předmětů kromě skupiny předmětů uvedených v bodě 2. Při 
klasifikaci výsledků ve vyučovacích předmětech s převahou teoretického zaměření se 
v souladu s požadavky učebních osnov a časových plánů hodnotí: 

a) ucelenost, přesnost a trvalost osvojení požadovaných poznatků, faktů, pojmů, definic, 
zákonitostí a vztahů a schopnost vyjádřit je, 

b) kvalita a rozsah získaných dovedností vykonávat požadované činnosti, 
c) schopnost uplatňovat osvojené poznatky a dovednosti při řešení teoretických 

a praktických úkolů, při výkladu, hodnocení a analýze jevů a zákonitostí, 
d) schopnost využívat a zobecňovat zkušenosti a poznatky získané při praktických 

činnostech, 
e) kvalita myšlení - logika, samostatnost, tvořivost, 
f) přesnost, výstižnost a odborná i jazyková správnost ústního a písemného projevu, 
g) kvalita výsledků činnosti, 
h) osvojení účinných metod samostatného studia a samostatných činností - referáty, 

seminární práce, apod. 
 
Výchovně vzdělávací výsledky se klasifikují podle této stupnice: 
Stupeň 1 (výborný) 
Žák ovládá učebními osnovami požadované poznatky, fakta, pojmy, definice a zákonitosti 
uceleně, přesně a úplně a chápe vztahy mezi nimi. Pohotově vykonává požadované 
intelektuální a motorické činnosti. Téměř samostatně uplatňuje osvojené poznatky 
a dovednosti pro řešení teoretických a praktických úkolů, při výkladu a hodnocení jevů 
a zákonitostí. Myslí logicky správně, zřetelně se u něho projevuje samostatnost a tvořivost. 
Jeho ústní a písemný projev je správný, přesný a výstižný. Výsledky jeho činnosti jsou 
kvalitní, pouze s menšími nedostatky. Je schopen studovat vhodné texty a zpracovat kvalitní 
samostatné práce. 

Stupeň 2 (chvalitebný) 
Žák ovládá učebními osnovami požadované poznatky, fakta, pojmy, definice a zákonitosti 
v podstatě uceleně. Vykonává požadované intelektuální a motorické činnosti. Samostatně a 
produktivně nebo za menších podnětů učitele uplatňuje osvojené poznatky a dovednosti pro 
řešení teoretických a praktických úkolů, při výkladu a hodnocení jevů a zákonitostí. Kvalita 
výsledků činností je zpravidla bez podstatných nedostatků. Žák je schopen samostatně nebo 
s menší pomocí studovat vhodné texty a zpracovat samostatné práce. 

Stupeň 3 (dobrý) 
Žák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení požadovaných poznatků, faktů, pojmů, 
definic a zákonitostí nepodstatné mezery. Podstatnější nepřesnosti a chyby dovede za pomoci 
učitele korigovat. Osvojené poznatky a dovednosti aplikuje při řešení teoretických úkolů 
s chybami. Uplatňuje poznatky a provádí hodnocení jevů a zákonitostí podle podnětu učitele. 
Jeho myšlení je vcelku správné. Častější nedostatky se projevují v kvalitě výsledků jeho 
činnosti. Je schopen samostatně studovat podle návodu učitele. 
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Stupeň 4 (dostatečný) 
Žák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení požadovaných poznatků závažné mezery. 
Při provádění požadovaných intelektuálních a motorických činností je málo pohotový a má 
větší nedostatky. V uplatňování osvojených poznatků a dovedností při řešení teoretických a 
praktických úkolů se vyskytují závažné chyby. Při využívání poznatků pro výklad a 
hodnocení jevů je nesamostatný. V logice myšlení se vyskytují závažné chyby. Výsledky jeho 
činnosti nejsou kvalitní. Závažné nedostatky a chyby dovede žák s pomocí učitele opravit. Při 
samostatném studiu má velké těžkosti. 

Stupeň 5 (nedostatečný) 
Žák si požadované poznatky neosvojil uceleně, přesně a úplně, má v nich závažné a značné 
mezery. Jeho dovednost vykonávat požadované intelektuální a motorické činnosti má velmi 
podstatné nedostatky. V uplatňování osvojených vědomostí a dovedností při řešení 
teoretických a praktických úkolů se vyskytují velmi závažné chyby. Při výkladu a hodnocení 
jevů a zákonitostí nedovede své vědomosti uplatnit ani s podněty učitele. Je nesamostatný 
v myšlení, vyskytují se u něho časté logické nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. 
Závažné nedostatky a chyby nedovede opravit ani s pomocí učitele. Nedovede samostatně 
studovat. 

Předměty s převahou výchovného zaměření - klasifikace 
Do této skupiny patří výtvarná, hudební a tělesná výchova (kromě pedagogického lycea) po 
celou dobu studia a občanská výchova v nižších ročnících gymnázia. 
Při klasifikaci ve vyučovacích předmětech výchov se v souladu s požadavky učebních osnov 
hodnotí: 

a) stupeň tvořivosti a samostatnosti projevu, 
b) osvojení potřebných vědomostí, zkušeností, činností a jejich tvořivá aplikace, 
c) poznání zákonitostí daných činností a jejich uplatňování ve vlastní činnosti, 
d) kvalita projevu, 
e) vztah žáka k činnostem a zájem o ně, 
f) estetické vnímání, přístup k uměleckému dílu a estetice ostatní skutečnosti, 
g) v tělesné výchově, s přihlédnutím ke zdravotnímu stavu a stupni tělesného vývoje 

žáka, všeobecná tělesná zdatnost, výkonnost. 

Výchovně vzdělávací výsledky se klasifikují podle této stupnice: 
Stupeň 1 (výborný) 
Žák je v činnostech velmi aktivní. Pracuje tvořivě, samostatně, plně využívá svých osobních 
předpokladů a velmi úspěšně je podle požadavků učebních osnov rozvíjí v individuálních a 
kolektivních projevech. Jeho projev je esteticky působivý, originální, v hudební a tělesné 
výchově přesný. Osvojené dovednosti, vědomosti a návyky aplikuje tvořivě. Má výrazně 
aktivní zájem o umění, estetiku a tělesnou kulturu. 

Stupeň 2 (chvalitebný) 
Žák je v činnostech aktivní, tvořivý, převážně samostatný, využívá svých osobních 
předpokladů, které úspěšně rozvíjí v individuálním a kolektivním projevu. Jeho projev je 
esteticky působivý a má jen menší nedostatky z hlediska požadavků učebních osnov. Žák 
převážně tvořivě aplikuje osvojené vědomosti, dovednosti a návyky v nových úkolech. Má 
aktivní zájem o umění, estetiku a tělesnou kulturu. 

Stupeň 3 (dobrý) 
Žák je v činnostech méně aktivní, tvořivý, samostatný a pohotový. Nepoužívá dostatečně 
svých schopností v individuálním a kolektivním projevu. Jeho projev je málo působivý a 
dopouští se v něm chyb. Jeho vědomosti, dovednosti a návyky mají četnější mezery a při 
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jejich aplikaci potřebuje pomoc učitele. Nemá dostatečný aktivní zájem o umění, estetiku a 
tělesnou kulturu. 

Stupeň 4 (dostatečný) 
Žák je v činnostech málo aktivní a tvořivý. Rozvoj jeho schopností a jeho projevy jsou málo 
uspokojivé. Úkoly řeší s častými chybami. Své minimální vědomosti a dovednosti aplikuje 
jen s velkou pomocí. Projevuje velmi malou snahu a zájem o činnosti, nerozvíjí dostatečně 
svůj estetický vkus. 

Stupeň 5 (nedostatečný) 
Žák je v činnostech převážně pasivní. Rozvoj jeho schopností je neuspokojivý. Jeho projev je 
většinou chybný a nemá estetickou hodnotu. Minimální osvojené vědomosti a dovednosti 
nedovede aplikovat. Neprojevuje zájem o činnost a nevyvíjí potřebné úsilí rozvíjet svůj 
estetický vkus. 

Předměty praktického zaměření – klasifikace 
Předmět praxe je odborným předmětem praktického zaměření, ve kterém žáci vykonávají 
praktické činnosti ekonomického charakteru ve výrobních a obchodních firmách, v podnicích 
služeb, v organizacích veřejné správy a v učebnách školy. 
Při klasifikaci předmětu praxe se v souladu s požadavky učební osnovy hodnotí: 

a) schopnost aplikovat vědomosti a dovednosti získané v teoretických odborných 
předmětech v hospodářské praxi, 

b) aktivní účast žáka na praxi, kterou žák doloží potvrzením o vykonání praxe s návrhem 
klasifikace pověřeného pracovníka organizace, 

c) zápis o průběhu praxe, který žák odevzdá učiteli po skončení praxe, 
d) komunikativní dovednosti a schopnost vytvářet sociální kontakty, 
e) řešení úkolů zadaných učitelem praxe, 
f) využití informačních technologií, 
g) uplatnění týmové práce při zpracování žákovského projektu, 
h) logika, samostatnost a tvořivost žáka. 

Výchovně vzdělávací výsledky se klasifikují podle této stupnice: 
Stupeň 1 (výborný) 
Žák splňuje všechny výše uvedené požadavky dané učební osnovou praxe. Je schopný 
samostatně a logicky správně aplikovat vědomosti a dovednosti získané v teoretických 
odborných předmětech v hospodářské praxi. Svou aktivní účast na praxi doložil potvrzením o 
vykonání praxe s návrhem hodnocení výborný od pověřeného pracovníka organizace. Žák 
včas odevzdal zápis o průběhu praxe, kde vyřešil všechny úkoly zadané učitelem praxe. Je 
komunikativní a dokáže vytvářet sociální kontakty. Zvládá práci v týmu. Dokonale využívá 
informační technologie při řešení úkolů. 

Stupeň 2 (chvalitebný) 
Žák v podstatě splňuje výše uvedené požadavky dané účetní osnovou praxe. Téměř 
samostatně a logicky správně, s menšími podněty učitele, aplikuje vědomosti a dovednosti 
získané v teoretických odborných předmětech v hospodářské praxi. Svou aktivní účast na 
praxi doložil potvrzením o vykonání praxe s návrhem hodnocení chvalitebný od pověřeného 
pracovníka organizace. Žák včas odevzdal zápis o průběhu praxe, kde vyřešil většinu úkolů 
zadaných učitelem praxe. Je komunikativní a dokáže vytvářet sociální kontakty. Zvládá práci 
v týmu. Využívá informační technologie při řešení úkolů. 

Stupeň 3 (dobrý) 
Žák má nepodstatné mezery v plnění výše uvedených požadavků daných učební osnovou 
praxe. S chybami aplikuje vědomosti a dovednosti získané v teoretických odborných 
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předmětech v hospodářské praxi. Nepřesnosti a chyby dovede za pomoci učitele korigovat. 
Jeho myšlení je vcelku správné. Účast na praxi doložil potvrzením o vykonání praxe 
s návrhem hodnocení dobrý od pověřeného pracovníka organizace. Žák odevzdal zápis o 
průběhu praxe s menším zpožděním. Řešení úkolů zadaných učitelem praxe je průměrné. Žák 
má menší problémy s komunikativností a navazováním sociálních kontaktů. S menšími 
nedostatky využívá informační technologie při řešení úkolů. Objevují se problémy v týmové 
práci. 

Stupeň 4 (dostatečný) 
Žák má podstatné mezery v plnění výše uvedených požadavků daných učební osnovou praxe. 
Je nesamostatný. Při aplikaci vědomostí a dovedností získaných v teoretických odborných 
předmětech v hospodářské praxi se vyskytují závažné chyby. Účast na praxi doložil 
potvrzením o vykonání praxe s návrhem hodnocení dostatečný od pověřeného pracovníka 
organizace. Žák odevzdal zápis o průběhu praxe se zpožděním. Forma zápisu i řešené úkoly 
jeví závažné nedostatky. Žák má problémy s komunikativností a navazováním sociálních 
kontaktů. Využití informačních technologií i týmová práce jsou nekvalitní. 

Stupeň 5 (nedostatečný) 
Žák neplní výše uvedené požadavky dané učební osnovou praxe. Nedokáže aplikovat 
vědomosti a dovednosti získané v teoretických odborných předmětech v hospodářské praxi. 
Nedoložil účast na praxi potvrzením o vykonání praxe. Neodevzdal zápis o průběhu praxe. 
Žák je pasivní a nesamostatný. Nedokáže řešit úkoly zadané učitelem praxe. 

Získání podkladů  pro hodnocení a klasif ikaci 
Podklady pro hodnocení a klasifikaci výchovně vzdělávacích výsledků žáka získává učitel 
zejména těmito metodami a prostředky: 

a) soustavným sledováním výkonu žáka a jeho připravenosti na vyučování, 
b) různými druhy zkoušek (písemné, ústní, grafické, praktické) a testy. 
c) hodnocením výkonu studenta na výcvikových kurzech a cvičeních. 

Učitel je povinen vést evidenci o každé klasifikaci žáka. 
Žák musí být v jednohodinovém vyučovacím předmětu klasifikován za jedno klasifikační 
období minimálně dvakrát. V ostatních předmětech je minimální počet hodnocení roven počtu 
týdenních vyučovacích hodin plus jedna. Výjimkou je druhé pololetí maturitního ročníku. 
V tomto období je minimální počet známek roven počtu týdenních vyučovacích hodin. 
Pokud se žák nezúčastnil písemné práce, je náhradní termín v kompetenci vyučujícího. 
Vyučující oznamuje žákovi výsledek každé klasifikace a poukazuje na nedostatky 
hodnocených projevů, výkonů a výtvorů. Po ústním vyzkoušení oznámí učitel žákovi 
hodnocení okamžitě. Výsledky hodnocení písemných zkoušek a prací oznámí nejpozději do 
14 dnů.  
Kontrolní písemné práce a další druhy zkoušek rozvrhne učitel rovnoměrně na celý školní 
rok, aby se nadměrně nehromadily v určitých obdobích. Termín kontrolní čtvrtletní písemné 
práce oznámí vyučující žákům alespoň 7 dnů předem, v jednom dni mohou žáci konat jen 
jednu zkoušku uvedeného charakteru. Termín písemné maturitní zkoušky určuje ředitel školy. 
Práce je klasifikována podle klasifikační stupnice a zároveň je vyjádřena slovním 
hodnocením. 

Zkoušky na doplnění klasif ikace 
Jestliže žák nemůže být klasifikován pro závažné objektivní příčiny (zejména pro nedostatek 
podkladů pro klasifikaci – zpravidla pro absenci přesahující za pololetí 110 vyučovacích 
hodin a ve druhém pololetí maturitního ročníku přesahující 90 vyučovacích hodin, stejně při 
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absenci přesahující 20% pololetní hodinové dotace u jednotlivého předmětu), může ředitel 
nařídit zkoušku pro doplnění klasifikačních podkladů - dodatečnou zkoušku. Dodatečná 
zkouška probíhá vždy za přítomnosti svědků, a to buď před třídou nebo za přítomnosti jiného 
pedagoga. Známka z této zkoušky je jedním z klasifikačních podkladů, do celkového 
hodnocení pololetí se započítávají i všechny ostatní známky z daného předmětu. 

Komisionální  zkoušky 
Komisionální zkoušky se konají jen za příslušné klasifikační období a v souladu s platnou 
legislativou (§ 69, odst. 7 zákona č. 561/2004 Sb. a § 6 vyhlášky MŠMT ČR č. 13/2005 o 
středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři). 

Hodnocení chování studentů 
Chování studenta se klasifikuje těmito stupni: 
1 - velmi dobré 
2 - uspokojivé 
3 - neuspokojivé. 

Klasifikaci chování navrhuje třídní učitel a schvaluje pedagogická rada. 
Podklady pro hodnocení a klasifikaci chování žáka získává třídní učitel zejména těmito 
metodami a prostředky: 

a) konzultacemi s ostatními učiteli, případně s pracovníky pedagogicko-psychologické 
poradny, 

b) rozhovory se žákem případně s jeho zástupcem. 
Chování se klasifikuje podle toho, jak žák dodržuje ve škole a na školních akcích školní řád a 
obecně platné zákony a vyhlášky. 
Udělení 2. a 3. stupně z chování se zdůvodňuje v třídním výkazu a písemně zašle zákonnému 
zástupci žáka. 

Chování žáků se klasifikuje s ohledem na věkové zvláštnosti takto: 
Stupeň 1 (velmi dobré) 
Žák uvědoměle dodržuje a aktivně prosazuje ustanovení školního řádu. Ojediněle se může 
dopustit méně závažných přestupků proti ustanovení školního řádu. 

Stupeň 2 (uspokojivé) 
Chování žáka je v podstatě v souladu s ustanovením školního řádu. Dopustil se však 
závažnějšího přestupku, nebo se opakovaně dopouští méně závažných přestupků proti 
ustanovením školního řádu. 

Stupeň 3 (neuspokojivé) 
Chování žáka ve škole a na školních akcích porušuje hrubě ustanovení školního řádu nebo 
obecně platná ustanovení a zákony, nebo se student opakovaně dopustil závažného přestupku. 
Chování neovlivňuje klasifikaci výsledků ve vyučovacích předmětech. 
Výchovná opatření4 
Výchovnými opatřeními jsou pochvaly nebo jiná ocenění a opatření k posílení kázně žáků 
(napomenutí třídního učitele, důtka třídního učitele, důtka ředitele školy). 
Pochvaly nebo jiná ocenění uděluje žákům třídní učitel a ředitel školy. 
O udělení výchovných opatření nezletilého žáka uvědomí třídní učitel zákonného zástupce 
žáka. 

                                                
4 Vyhláška MŠMT ČR č. 13/2005 Sb. §10 
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Napomenutí a důtky se udělují před kolektivem třídy nebo školy. Třídní učitel uděluje důtku 
po projednání s ředitelem školy, ředitel školy uděluje důtku po projednání s třídním učitelem, 
její udělení oznamuje na následující pedagogické radě. 

Při posuzování výchovných opatření se postupuje zpravidla následujícím způsobem: 
Opakované pozdní příchody budou potrestány důtkou třídního učitele, při větším množství 
důtkou ředitele školy. Pokud nedojde k nápravě, budou potrestány sníženou známkou 
z chování. 
Ojedinělé neomluvené hodiny budou potrestány důtkou třídního učitele nebo ředitele. Při 
větším množství neomluvených hodin bude snížena známka z chování (zpravidla při 
zameškání více než jednoho dne 2. stupeň z chování, více než jednoho týdne 3. stupeň z 
chování). 

Kázeňské přestupky:  
jednorázové - podle závažnosti se uděluje důtka třídního učitele nebo důtka ředitele školy 
a následně na konci klasifikačního období možnost snížené známky z chování, 
opakované - důtka ředitele školy a další výchovná opatření (podmínečné vyloučení) a 
následně na konci klasifikačního období možnost snížené známky z chování. 
V případě velmi závažných přestupků, jako je např. omezování osobní svobody a násilí vůči 
spolužákům nebo zaměstnancům školy, šikanování, úmyslné ničení školního majetku, 
úmyslné poškozování počítačového systému školy, vnášení, distribuce a zneužívání 
návykových látek v prostorách školy, v areálu školy a na školních akcích apod., může ředitel 
školy rozhodnout podle § 31, odst. 2, 3, 4 zákona č. 561/2004 Sb. o podmíněném vyloučení 
nebo o vyloučení žáka ze školy. 
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VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY 
Při sestavování plánu hodnocení žáků a autoevaluace naší školy vycházíme z platné 
legislativy. Východiskem je Zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném 
ajiném vzdělávání (Školský zákon) č. 561/2004 Sb. dále rozpracovaný Vyhláškou 
č. 225/2009 Sb. Cílem hodnocení je poskytnout žákům a rodičům informaci o tom, jak žáci 
zvládají požadavky na ně kladené příslušným učebním plánem. Druhou stránkou hodnocení je 
informace pro učitele a vedení školy o stavu výuky a výchovy. Výstupy hodnocení slouží jako 
podklad pro následné změny a zlepšení v práci školy. 

Vlastní hodnocení školy vychází z §8 a §9 vyhlášky MŠMT č. 225/2009 Sb. a je zaměřeno 
na:  

- cíle, které si škola stanovila zejména v koncepčním záměru rozvoje školy a ve školním 
vzdělávacím programu, a jejich reálnost a stupeň důležitosti, 

- posouzení, jakým způsobem škola plní stanovené cíle s přihlédnutím k dalším cílům 
uvedeným zejména v rámcovém vzdělávacím programu a odpovídajících právních 
předpisech, 

- oblasti, ve kterých škola dosahuje dobrých výsledků, a oblasti, ve kterých je třeba 
úroveň vzdělávání zlepšit, včetně návrhů příslušných opatření, 

- účinnost opatření obsažených ve vlastním hodnocení. 

V pravidelných intervalech budeme sledovat:  
- podmínky ke vzdělávání, 
- průběh vzdělávání, 
- úroveň podpory žáků (problémoví žáci, handicapovaní žáci, mimořádně nadaní žáci), 
- výsledky vzdělávání, 
- řízení školy (personální práce, podmínky ke vzdělávání, naplňování cílů učebního 

plánu), 
- úroveň výsledků práce školy. 

Cíle, kritéria a nástroje hodnocení: 
Tabulka 30 - Cíle, kritéria a nástroje hodnocení jednotlivých oblastí 

Oblast Cíl Kritérium Nástroj 

Podmínky ke 
vzdělávání 

příjemné a inspirativní 
prostředí, kvalitní vybavení s 

patřičným využitím 

spokojenost žáků, rodičů i 
učitelů 

pohovor s rodiči v rámci 
pedagogické odpoledne 

Průběh 
vzdělávání 

kvalitní práce učitelů při 
naplňování záměrů GUP 

spokojenost žáků a rodičů, 
kvalita výsledků srovnávací testy 

Podpora 
žáků 

přiměřená podpora nadaných, 
ale i problémových a 

handicapovaných žáků 
kvalita výsledků výsledky soutěží, 

srovnávací testy 

Výsledky 
vzdělávání 

úspěšné absolvování studia, 
zvládnutí výstupů GUP, 
rozvoj kompetencí GUP 

kvalita výsledků 

klasifikace, výstupní 
hodnocení v kvartě, státní 

část mat. zkoušky, 
přijímání na VŠ 

Řízení školy 

efektivní chod školy, plnění 
zásad GUP, vytvoření 
podmínek pro realizaci 

učitelů i žáků 

převaha pozitivního 
hodnocení dotazník pro maturanty 

Výsledky 
práce školy 

naplnění koncepčních záměrů 
GUP 

výrazná převaha 
spokojených či spíše 

spokojených respondentů 

vyhodnocení 
rozmisťovacího řízení 
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Hodnocení žáka 
Klasifikace 
Žák je pravidelně hodnocen během celého školního roku podle zásad stanovených 
Klasifikačním řádem GOB a SOŠ Telč (viz příloha č. 1). Vysvědčení (pololetní i výroční) je 
vyjádřením výsledků práce za uvedené pololetí. 

Hodnocení činnosti školy 
Hodnocení žáky a rodiči 
Směřuje především k sledování průběhu vzdělávání, podmínek vzdělávání a koncepčních 
záměrů vyjádřených v učebním plánu GOB a SOŠ Telč. Konkrétně je naplňováno takto: 

- hodnocení výuky jednotlivých předmětů každý školní rok v rámci pedagogického 
odpoledne (důraz v kvartě a 2. A). 

- hodnocení podmínek a koncepčních záměrů v rámci dotazníků ohledně volby 
volitelných předmětů na konci druhého a třetího ročníku, škola dle ekonomických 
možností upraví systém volitelných předmětů. 

Hodnocení učiteli 
Učitelé provádějí průběžně sebehodnocení své výuky a zároveň jsou hodnoceni i předsedy PK 
a vedením školy z náslechů při hospitacích. Výsledky jsou využity ke korekci koncepčních 
záměrů, případně úpravě učebního plánu. 
Tabulka 31 - Přehled intervalů hodnocení činnosti školy (dotazníky, analýzy) 

Čtyřleté studium 1. 2. 3. 4. 
Výuka – sebehodnocení učiteli průběžně dle potřeby 
Dotaz. 1. a 2. vol. př.  x   
Dotaz. další vol. př.   x  
Přijímání na VŠ    x 
Dotaz. – řízení a práce školy    x 
Výroční zpráva x x x x 
Drogový průzkum  x   
Dotazník žáků (adaptační kurz) x    
Pohovor s rodiči x x   

Výroční zpráva o činnosti školy 
Osnova výroční zprávy stejně jako termíny zpracování a projednání jsou dány Školským 
zákonem. Výroční zpráva o činnosti školy obsahuje vždy: 

- základní údaje o škole (například název, sídlo, charakteristika školy, zřizovatel školy, 
údaje o vedení školy, adresa pro dálkový přístup, údaje o školské radě), 

- přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje a jsou zařazeny ve školském rejstříku, 
- přehled pracovníků školy, 
- údaje o přijímacím řízení nebo o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí 

do školy, 
- údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených školními vzdělávacími 

programy a podle poskytovaného stupně vzdělání včetně výsledků závěrečných 
zkoušek, maturitních zkoušek a absolutorií, 

- údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, 
- údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti, 
- údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí, 
- základní údaje o hospodaření školy. 

Výroční zpráva se zpracovává vždy za období předcházejícího školního roku a po schválení 
školskou radou a projednání v pedagogické radě je po 31.10. zveřejněna tiskem.  
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Evaluace školy metodou Barvy života 
V prosinci 2010 proběhla na GOB a SOŠ Telč vnitřní evaluace školy metodou Barvy života, 
kterou připravila firma DAP Services a. s. Ostrava. Byly testovány tři skupiny: 

1. učitelé, 
2. žáci gymnázia a 
3. žáci SOŠ. 

Ve skupině učitelů byly hodnoceny: efektivita pracovních procesů, charakteristika skupiny, 
atmosféra vztahů, konstruktivní chování, neetické chování, ohrožení rizikovými jevy. 
Výsledky byly porovnány s ostatními středními školami v ČR. Naše škola skončila nad 
celostátní průměrem. 
Ve skupinách žáci gymnázia a střední odborné školy hodnotily: efektivitu učení, atmosféru 
vztahů, ohrožení rizikovými jevy, úroveň jednotlivých předmětů. Opět bylo provedeno 
srovnání s dalšími středními školami v ČR. I žáci skončili nad republikovým průměrem.  



 221 

Seznam tabulek 
Tabulka 1 - Rozvržení obsahu vzdělávání v jednotlivých letech studia .................................15 
Tabulka 2 - Přehled využití týdnů v období září až červen školního roku..............................16 
Tabulka 3 – Srovnání RVP a ŠVP ........................................................................................17 
Tabulka 4 - Strategie výuky českého jazyka a literatury a estetického vzdělávání .................19 
Tabulka 5 - Strategie výuky cizích jazyků ............................................................................36 
Tabulka 6 - Strategie výuky základů společenských věd.......................................................69 
Tabulka 7 - Strategie výuky předmětu dějepis ......................................................................78 
Tabulka 8 - Strategie výuky předmětu zeměpis.....................................................................83 
Tabulka 9 - Strategie výuky přírodovědného vzdělávání.......................................................89 
Tabulka 10 - Strategie výuky předmětu matematika .............................................................98 
Tabulka 11 - Strategie výuky předmětu statistika................................................................109 
Tabulka 12 - Strategie výuky předmětu tělesná výchova.....................................................113 
Tabulka 13 - Strategie výuky předmětu informační technologie..........................................127 
Tabulka 14 - Strategie výuky předmětu ekonomika ............................................................138 
Tabulka 15 - Strategie výuky předmětu účetnictví ..............................................................147 
Tabulka 16 - Strategie výuky předmětu marketing a management ......................................153 
Tabulka 17 - Strategie výuky předmětu ekonomie a finance ...............................................158 
Tabulka 18 - Strategie výuky předmětu fiktivní firma.........................................................164 
Tabulka 19 - Strategie výuky předmětu písemná a elektronická komunikace ......................170 
Tabulka 20 - Strategie výuky předmětu cestovní ruch.........................................................177 
Tabulka 21 - Strategie výuky předmětu veřejná správa .......................................................182 
Tabulka 22 - Strategie výuky předmětu seminář z matematiky ...........................................191 
Tabulka 23 - Strategie výuky předmětu praxe.....................................................................195 
Tabulka 24 - Strategie výuky předmětu konverzace (anglická/německá).............................198 
Tabulka 25 - Strategie výuky společenskovědního semináře...............................................204 
Tabulka 26 - Přehled a časová dotace nepovinných předmětů .............................................208 
Tabulka 27 - Časová dotace nepovinného předmětu fiktivní firma......................................208 
Tabulka 28 - Přehled a časová dotace nepovinného předmětu sportovní hry .......................209 
Tabulka 29 - Strategie výuky předmětu zpracování textu....................................................209 
Tabulka 30 - Cíle, kritéria a nástroje hodnocení jednotlivých oblastí ..................................218 
Tabulka 31 - Přehled intervalů hodnocení činnosti školy (dotazníky, analýzy)....................219 

 


