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1.1ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název a adresa školy: 

Střední odborné učiliště, Sedlčany, Petra Bezruče 364,
Petra Bezruče 364, 264 80 Sedlčany

Zřizovatel: 

Středočeský kraj 
Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Název školního vzdělávacího programu:

Školní vzdělávací program pro obor Podnikání

Kód a název oboru vzdělání: 

64-41-L/51 Podnikání

Stupeň poskytovaného vzdělání:

střední vzdělání s maturitní zkouškou 

Délka a forma vzdělávání: 

2 roky, denní studium 
3 roky, dálkové studium

Jméno ředitele:

Ing. Jiří Kolín

Kontakty pro komunikaci se školou:

Ing. Jiří Kolín
Tel.:       318 822 707
mobil:    774 730 043

e–mail: info@sousedlcany.cz
www.sousedlcany.cz

Platnost ŠVP:

od 1. 9. 2016
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1.2PROFIL  ABSOLVENTA

Název školního vzdělávacího programu:

Školní vzdělávací program pro obor Podnikání

Kód a název oboru vzdělání: 

64-41-L/51 Podnikání

Stupeň poskytovaného vzdělání:

střední vzdělání s maturitní zkouškou 

Délka a forma vzdělávání: 

2 roky, denní studium 
3 roky, dálkové studium

Platnost ŠVP:

od 1. 9. 2016

Popis uplatnění absolventa v     praxi: 
Absolvent  je  připraven  vykonávat  ekonomické,  provozně-ekonomické,  obchodní
a administrativní  činnosti.  Získané  znalosti  a  dovednosti  uplatní  při  řízení  vlastní  firmy
především v profesní oblasti, pro kterou se připravoval v předcházející přípravě v konkrétním
učebním oboru, který vystudoval před přijetím ke studiu podnikání. Další možné uplatnění se
před-pokládá  jako  zaměstnanec  ve  střední  až  velké  firmě  na  pozici  nižších  vedoucích
pracovníků nebo specialistů. Žák je připraven zejména pro pracovní zařazení jako:
 osoba samostatně výdělečně činná (živnostník)
 mistr výroby
 vedoucí střediska nebo provozovny
 účetní
 pracovník investičního oddělení
 operátor skladu
 obchodní zástupce
 manažer útvaru lidských zdrojů
 učitel odborného výcviku
 manažer pojišťovny
 samostatný pracovník státní správy nebo cestovního ruchu

Očekávané výsledky vzdělávání – kompetence absolventa: 
Vzdělávání  ve  školním vzdělávacím programu Podnikání  směřuje  v souladu s cíli  středního
odborného vzdělávání  k tomu,  aby si žák vytvořil  na úrovni odpovídající  jeho schopnostem
a studijním předpokladům následující kompetence: 
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1.3 KLÍČOVÉ KOMPETENCE

a) Kompetence k celoživotnímu učení

Vzdělávání směřuje k tomu, aby absolventi byli schopni samostatně se věnovat učení a reálně si
stanovovat potřeby a cíle svého dalšího vzdělávání, tzn. že absolventi by měli:

 znát možnosti svého dalšího vzdělávání, zejména v oboru a povolání;
 ovládat různé metody učení a umět si vytvořit vhodný studijní režim a podmínky;
 být motivováni k celoživotnímu učení, překonávat vzniklé překážky a být vytrvalí;
 získávat, zpracovávat a osvojovat si nové znalosti a dovednosti;
 vyhledávat a využívat dostupné možnosti a prostředky k učení, pomoc a podporu;
 využívat ke svému učení různé informační zdroje;
 umět systematizovat a aplikovat získané znalosti a zkušenosti v práci i v životě;
 sledovat a hodnotit pokrok při dosahování cílů svého učení; 
 přijímat hodnocení výsledků svého učení od jiných lidí.

b) Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikání

Vzdělávání směřuje k tomu, aby absolventi byli schopni úspěšně budovat svoji profesní kariéru
a byli připraveni zvládat podnikatelské činnosti, tzn. že absolventi by měli:

 mít odpovědný postoj k vlastní profesní kariéře, být připraveni přizpůsobit se měnícím se
pracovním podmínkám a celoživotně se vzdělávat;

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

 mít přehled o zdrojích informací a poradenských službách týkajících se vzdělávání a trhu
práce;

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

 rozumět  podstatě  a  principům  podnikání,  mít  představu  o  právních,  ekonomických,
administrativních, osobnostních a etických aspektech soukromého podnikání.

c) Personální a sociální kompetence

Vzdělávání  směřuje  k tomu,  aby  absolventi  byli  schopni  rozvíjet  svoji  osobnost,  udržovat
vhodné mezilidské vztahy a dbát o své zdraví, tzn. že absolventi by měli:

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

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

 podporovat nekonfliktní soužití s druhými lidmi, nepodléhat předsudkům a stereotypům
v přístupu k lidem z různých sociálních prostředí;

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

 být připraveni vyrovnávat se se stresem v osobním i pracovním životě a uvědomovat si
význam zdravého životního stylu.
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d) Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních 
technologií a pracovat s informacemi

Vzdělávání  směřuje  k tomu,  aby  absolventi  efektivně  pracovali  s prostředky  ICT
a s informacemi, tzn. absolventi by měli:
 pracovat  s osobním  počítačem  a  dalšími  prostředky  informačních  a  komunikačních

technologií;
 přistupovat kriticky k informacím získaným na různých webových stránkách
 rozvíjet  práci  s běžným  základním  a  aplikačním  programovým  vybavením  včetně

nových aplikací;
 využívat vhodné prostředky online a offline komunikace;
 získávat informace z otevřených zdrojů a dále je zpracovávat;
 uvědomovat si nutnost posuzovat rozdílnou věrohodnost různých informačních zdrojů

a kriticky přistupovat k získaným informacím, být mediálně gramotní.

e) Kompetence k řešení problémů

Vzdělávání směřuje k tomu, aby absolventi byli schopni samostatně nebo v týmu řešit pracovní
i jiné problémy, tzn. že absolventi by měli:
 pojmenovat  a  analyzovat  vzniklý  problém  (problematickou  situaci)  v celém  jeho

kontextu;
 určit  příčiny  problému,  získat  informace  potřebné  k jeho  řešení,  navrhnout  způsob

řešení, popř. varianty řešení, zvážit možné pozitivní i negativní dopady;
 zvolit  optimální  potup  řešení,  zdůvodnit  jej  a  vysvětlit  postup  řešení  jiným  lidem,

vyhodnotit výsledek;
 uplatňovat  při  řešení  problémů  různé  metody  myšlení,  volit  prostředky  vhodné  pro

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

f) Komunikativní kompetence

Vzdělávání  směřuje  k tomu,  aby  absolventi  byli  schopni  souvisle  se  vyjadřovat  v písemné
i ústní formě a volit komunikační strategie a prostředky adekvátně situaci, tzn. Že absolventi by
měli:
 vyjadřovat  se  přiměřeně  účelu  jednání  a  komunikační  situaci  v projevech mluvených

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

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

 zaznamenávat  písemně  podstatné  myšlenky  a  údaje  z textů  a  projevů  jiných  lidí
(přednášek, diskusí, porad apod.);

 zvládat  komunikaci  v jednom   cizím  jazyce  při  běžné  komunikaci  v cizojazyčném
prostředí;

 využívat  cizí  jazyk  pro  základní  pracovní  komunikaci  (např.  zvládat  odbornou
terminologii a pracovní pokyny, orientovat se v jednodušším odborném textu).
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g) Matematická a finanční gramotnost

Vzdělávání  směřuje  k tomu,  aby  absolventi  byli  schopni  používat  matematické  myšlení
za účelem funkčního zvládání různých situací, tzn. že absolventi by měli:

 aplikovat matematické postupy a znalosti při řešení různých úkolů v běžných situacích
včetně pracovních 

 rozumět  matematicky  vyjádřeným  informacím,  umět  interpretovat  statistické
a ekonomické údaje;

 zvládat  řešení  svých  sociálních  i  ekonomických  záležitostí  s ohledem  na  měnící  se
životní situace, být finančně gramotní;

 orientovat se v problematice peněz a cen, být schopni vést pracovní, rodinný i osobní
rozpočet včetně správy finančních aktiv i závazků.

h) Občanské kompetence a kulturní povědomí

Vzdělávání směřuje k tomu, aby absolventi žili v souladu s hodnotami a principy humanity, 
demokracie a udržitelného rozvoje a uznávali kulturní hodnoty, tzn. že absolventi by měli:

 dodržovat zákony, respektovat práva a osobnost druhých lidí
 jednat odpovědně, samostatně a iniciativně nejen ve vlastním, ale i ve veřejném zájmu;
 uznávat  rozdíly  mezi  hodnotovými  systémy  různých  náboženských  nebo  etnických

skupin a potřebu vzájemné kritické tolerance v multikulturním soužití;
 zajímat  se  o  politické  a  společenské  dění  u  nás  i  ve  světě  a  být  schopni  kriticky

přistupovat k realitě, vytvářet si vlastní argumenty podložený názor;
 chápat význam kvalitního životního prostředí pro člověka a jednat v duchu udržitelného

rozvoje;
 uvědomovat  si  odpovědnost  za  vlastní  život  a  spoluodpovědnost  při  zabezpečování

ochrany života a zdraví ostatních;
 vážit  si  kulturních  hodnot  a  tradic  vlastního  národa,  Evropy  a  ostatních  světových

civilizací.
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1.4 ODBORNÉ KOMPETENCE

a) Naučit žáky provádět administrativní činnosti, tzn. aby absolventi:

 ovládali klávesnici desetiprstovou hmatovou metodou v přiměřené rychlosti a přesnosti;
 vyhotovovali písemnosti podle normy s využitím výpočetní a kancelářské techniky;
 stylizovali písemnosti věcně a jazykově správně;
 manipulovali s dokumenty (včetně elektronických) podle stanovených pravidel;
 pracovali se specifickým programovým vybavením používaným v profesní oblasti.

b) Naučit žáky provádět základní podnikové činnosti, tzn. aby absolventi:

 dokázali  charakterizovat  a  pojmenovat  jednotlivé  makroekonomické  jevy a  efektivně
vyhodnotit působení těchto jevů na fungování podniku;

 prováděli marketingový průzkum, sběr a analýzu dat a dokázali zvolit a použít efektivní
marketingovou strategii;

 orientovali  se  v problematice  managementu  a  osvojili  si  základní  manažerské
dovednosti;

 zpracovávali doklady související s pohybem majetku a závazků podniku;
 evidovali a účtovali hotovostní a bezhotovostní operace podniku;
 prováděli základní výpočty spojené s nákupem a skladováním zásob;
 prováděli základní výpočty odpisů a využití kapacity dlouhodobého majetku;
 prováděli  mzdové  výpočty  a  vypočítávali  odvody sociálního  a  zdravotního  pojištění,

zálohy na daň z příjmů;
 vedli daňovou evidenci;
 účtovali o majetku a závazcích, nákladech a výnosech podniku;
 prováděli účetní uzávěrku;
 sestavovali účetní závěrku;
 orientovali se v soustavě daní;
 stanovovali daňovou povinnost k daním z příjmů a k dani silniční;
 orientovali se v právní úpravě podnikání, občanských a pracovněprávních vztazích;
 vedli jednání s obchodními partnery.

c) Dbát na bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci, tzn. aby absolventi:

 chápali  bezpečnost  práce  jako nedílnou součást  péče  o zdraví  své  i  spolupracovníků
(i dalších osob vyskytujících se na pracovištích, např. klientů, zákazníků, návštěvníků)
i jako součást  řízení  jakosti  a  jednu z podmínek získání  či  udržení  certifikátu  jakosti
podle příslušných norem;

 znali a dodržovali základní právní předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při
práci a požární prevence;

 osvojili  si  zásady a  návyky  bezpečné a  zdraví  neohrožující  pracovní  činnosti  včetně
zásad  ochrany  zdraví  při  práci  u  zařízení  se  zobrazovacími  jednotkami  (monitory,
displeji apod.), rozpoznali možnost nebezpečí úrazu nebo ohrožení zdraví a byli schopni
zajistit odstranění závad a možných rizik;
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 znali  systém  péče  o  zdraví  pracujících  (včetně  preventivní  péče,  uměli  uplatňovat
nároky na ochranu zdraví v souvislosti s prací, nároky vzniklé úrazem nebo poškozením
zdraví v souvislosti s vykonáváním práce);

 byli vybaveni vědomostmi o zásadách poskytování první pomoci při náhlém nemocnění
nebo úrazu a dokázali první pomoc sami poskytnout.

d) Usilovat o nejvyšší kvalitu své práce, výrobků nebo služeb, tzn. aby 
absolventi:

 chápali kvalitu jako významný nástroj konkurenceschopnosti a dobrého jména podniku;
 dodržovali  stanovené  normy  (standardy)  a  předpisy  související  se  systémem  řízení

jakosti zavedeným na pracovišti;
 dbali na zabezpečování parametrů (standardů) kvality procesů, výrobků nebo služeb;
 zohledňovali požadavky klienta (zákazníka, občana).

e) Jednat ekonomicky a v souladu se strategií trvale udržitelného rozvoje, tzn. aby 
absolventi:

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

 zvažovali při plánování a posuzování určité činnosti (v pracovním procesu i v běžném
životě) možné náklady, výnosy a zisk, vliv na životní prostředí, sociální dopady;

 efektivně hospodařili s finančními prostředky;
 nakládali  s materiály,  energiemi,  odpady,  vodou  a  jinými  látkami  ekonomicky

a s ohledem na životní prostředí.

Charakteristika vzdělávacího programu

Délka a forma vzdělávání

Tento obor vzdělání lze v SOU Sedlčany studovat ve dvou formách vzdělávání:

 V denní formě studia (studium trvá 2 roky)
 V dálkové formě studia (studium trvá 3 roky)

Podmínky pro přijetí ke studiu

Přijímání ke vzdělávání se řídí zákonem č. 561/2004 Sb. Zejména § 83 dále § 16, 20, 63 a 70.

Podmínkou přijetí ke studiu je výuční list v tříletém učebním oboru (skupina učebních oborů H)
nebo  v obdobném  starším  učebním  oboru  (pro  žáky  dálkového  studia).  Aktuální  kritéria
přijímacího řízení jsou stanovována každoročně ředitelem SOU a jsou zveřejněna na veřejně
přístupném místě  (na  webových  stránkách  SOU Sedlčany).  Lékařské  vyšetření  zdravotního
stavu uchazeče o studium v oboru Podnikání není vyžadováno pokud žák nepotřebuje speciál-ní
uzpůsobení podmínek studia pro svůj zdravotní handicap.
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Charakteristika vzdělávací strategie v     denní formě studia     oboru Podnikání 

Příprava  ve  školním  vzdělávacím  programu  Podnikání  zahrnuje  teoretické  a  praktické
vyučování.  Praktické  vyučování  je  organizováno  formou  odborné  praxe  na  pracovištích
podniků v délce dvou týdnů a také v odborném předmětu učební praxe. 

Výukové  strategie  školy  vytvářejí  prostor  pro  rozvoj  nejen  odborných,  ale  i  klíčových
a občanských kompetencí.  Největší  důraz je kladen na rozvoj  osobnosti  žáka.  Škola ve své
výukové strategii  upřednostňuje ty metody,  které vedou k harmonizaci teoretické i praktické
přípravy jak pro profesní  život,  tak i  pro život  ve společnosti,  mezi  lidmi.  Pojetí  výuky je
orientováno na  autodidaktické  metody (tj.  vedou žáky k samostatnému  učení  a práci)  –  jde
zejména o problémové učení, týmovou práci a kooperaci. Dále jsou to dialogické slovní metody
– diskuze,  brainstorming  –  učí  žáky  komunikovat  s druhými  lidmi  na bázi  lidské  slušnosti
a ohleduplnosti. Tyto metody dávají žákům prostor pro vytváření vlastního názoru založeného
na osobním úsudku. Vedou žáky k odmítání  populistických praktik či zaujímání  extrémních
názorů.  Dále  učí  žáky  chápat  složitost  mezilidských  vztahů  a nutnost  tolerance.  Metody
činnostně  zaměřeného  vyučování  –  např.  praktické  práce  žáků,  především  aplikačního
a heuristického  typu  (tzn.  žák  poznává  a  tvoří  si  názor  na  základě  vlastního  pozorování
a objevování) pomáhají žákům v praktickém poznávání reálného života. 

Výukové metody,  byť  sebelepší,  by však  neměly  šanci  na  úspěch bez  motivace  žáků,  tzn.
vnitřní potřeby žáků vykonávat konkrétní činnost. Velký důraz je proto kladen na motivační
činitele – zařazování her, soutěží, simulačních a situačních metod – např. řešení konfliktů apod.

Metodické  přístupy  jsou  průběžně  vyhodnocovány  a  modifikovány  dle  potřeb  na  základě
zkušenosti  vyučujících.  Zařazování  jednotlivých  metod  do školního  vzdělávacího  programu
bude konkretizováno až na úrovni vyučovacích předmětů. 

Občanské, klíčové a odborné kompetence jsou rozvíjeny průběžně a způsob jejich rozvoje je
konkretizován v jednotlivých vyučovacích předmětech. Dále jsou tyto kompetence rozvíjeny
v rámci pracovního klimatu školy, tzn. schopnosti autonomního rozhodování, komunikativních
dovedností,  posilování  sebejistoty  a  sebevědomí,  schopnosti  řešit  problémy  a  chovat  se
zodpovědně  (např.  žáci  jsou  opakovaně  informováni  o  možnosti  anonymně  vznášet  dotazy
a připomínky prostřednictvím třídního učitele a vyučujících v občanské nauce...). 

Průřezová témata prolínají celou dobou studia, jsou začleňována do jednotlivých tematických
celků v každém vyučovaném předmětu. 

Charakteristika vzdělávací strategie v     dálkové formě studia     oboru Podnikání 

Specifika vzdělávání  dospělých  jsou spjatá  s rodinným,  pracovním a společenským životem
a sociálním postavením dospělých.  ŠVP bere proto v úvahu individuální vzdělávací potřeby
dospělých, využíváme jejich výrazně vyšších životních zkušeností a orientaci na praxi.

Dospělí žáci bývají celkově zkušenější, a proto také cílevědomější a spolehlivější než děti nebo
mladiství.  Z těchto  pozic  se  vychází  při  rozvržení  učiva  a  hodinové  dotaci  vyučovaných
předmětů. Klade se velký důraz na samostudium, kdy učitel působí především jako konzultant
a rádce při samostatné práci. Podmínkou dosažení úspěchu je úcta k dospělému při respektování
jeho osobnosti,  zájmů,  schopností,  ale  i  jeho vlastních  představ o sobě samém.  K dosažení
učebního cíle směřujeme výhradně na základě partnerství a spolupráce. 
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Dospělí žáci bývají často citlivější na případné studijní neúspěchy či selhání ve zkouškových
situacích, to vyučující musí zohlednit při hodnocení. Je vhodné více využívat písemnou formu
zjišťování  znalostí  žáků.  Je  třeba  také  brát  v úvahu  dobu,  která  uplynula  od  předchozího
formálního vzdělávání.

U dospělých v pozdějším aktivním věku je třeba také počítat s fyziologickým zhoršením zraku
či sluchu a preventivně tomu přizpůsobit všechny relevantní podmínky výuky (volba učebny,
její uspořádání z hlediska moderních forem výuky,materiálně-technické vybavení atd.).

Základním  didaktickým  principem,  je  oprostit  se  od  snahy  dospělého  žáka  vychovávat
a formovat,  neboť  každý  dospělý  se  vzdělává  sám.  Ve  výuce  je  proto  věnována  náležitá
pozornost  metodám  učení  se.  Maximálně  využíváme  principy  vědeckosti,  spojování  teorie
s praxí, soustavnosti, přiměřenosti, individuálního přístupu, názornosti, apod. Dospělí žáci jsou
vedeni  k aktivnímu  využívání  informačních  a  komunikačních  technologií,  které  umožňují
žákům získávat informace pro samostudium kdykoli a z domácího prostředí.

Klíčové kompetence jsou u dospělých již většinou vytvořeny proto se zaměřujeme zejména na
jejich rozvíjení, aby je mohli absolventi využívat v pracovních pozicích pro které se připravují.

Průřezová  témata  jsou  zařazena  v jednotlivých  vyučovacích  předmětech,  při  tom vyučující
využívá zkušeností dospělých a seznamuje je zejména s poznatky, které pro ně mohou být nové
a tudíž významné.

Teoretická výuka zahrnuje: 

a) základní (všeobecné) vzdělávání 
 jazykové  vzdělávání  a  komunikace –  rozvíjí  komunikativní  kompetenci  žáků

v mateřském  a  cizím  jazyce;  učí  je  jazykově  vstupovat  do  vzájemných  kontaktů
s druhými  lidmi;  napomáhá  uplatnění  žáků  ve  společnosti;  napomáhá  k rozvoji
kognitivních schopností žáků a k celkové kultivaci osobnosti 

 společenskovědní vzdělávání – je tvořeno souborem poznatků z různých společenských
věd, základním cílem však není vybavit žáky množstvím poznatků; osvojené poznatky
mají  usnadnit  žákům  pochopení  sama  sebe  i  druhých  lidí,  naučit  se  žít  v lidském
společenství, chápat a vědomě akceptovat společenské normy 

 přírodovědné  vzdělávání –  obsahuje  vybrané  poznatky  z ekologie;  žáci  si  osvojují
nejdůležitější  zákonitosti  nutné  k pochopení  jevů  a  procesů  v přírodě,  odborné  praxi
i v každodenním životě 

 matematické vzdělávání – rozvíjí numerické dovednosti a návyky žáků a vybavuje je
poznatky potřebnými pro úspěšné vykonávání jejich profese 

 estetické  vzdělávání –  snaží  se  především  o  kultivaci  osobnosti  žáků;  vede  žáky
k formování specifických dovedností, návyků a postojů 

 vzdělávání  pro  zdraví –  vede  žáky k vytváření  správných návyků  směrujících  k péči
o tělo a zdraví 
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b) odborné (specializované) vzdělávání 
 vzdělávání  v     informačních  a  komunikačních  technologiích –  vede  žáky  k osvojování

takových znalostí a dovedností, které jim umožní využívat moderní výpočetní techniku
při získávání a zpracování informací 

 ekonomické  vzdělávání –  umožňuje  žákům  poznat  základní  ekonomické  činnosti
a pojmy  související  s provozem  podniků  a  jejich  hospodaření;  umožní  osvojení
základních vědomostí a dovedností z oblasti organizace práce, pracovněprávních vztahů;
seznámí  je  se  základními  právními  předpisy  v oblasti  soukromého  podnikání
i občanského soužití.

 účetnictví a daně  – naučí žáky správnému vedení účetní nebo daňové evidence firmy;
seznámí je se systémem daní v ČR a se způsoby výpočtu a úhrady jednotlivých daní.

Praktická výuka zahrnuje:

 nácviky výpočtu různých druhů mezd
 postup výpočtu DPH  a správný postup při jeho platbě
 postup při platbě všech druhů daní
 postup při odvodu sociálního a zdravotního pojištění OSVČ i zaměstnanců
 výpočet úroků z úvěrů i vkladů
 výpočet daňových odpisů
 nácvik vyplňování účetních dokladů a analytických knih např. pokladní kniha, skladní

a inventární karty,kniha závazků a pohledávek
 vedení podvojného účetnictví
 zápisy do daňové evidence

Praktická  výuka  probíhá  zejména  v předmětu  Učební  praxe,  kde  žáci  získávají  základní
dovednosti  pod dohledem učitelů.  Zvládnutí  praktických  činností  si  potom ověří  v průběhu
dvoutýdenní Odborné praxe, kterou všichni žáci povinně absolvují na pracovištích vybraných
podniků v průběhu prvního ročníku.

Způsob ukončení vzdělávání, potvrzení dosaženého vzdělání a kvalifikace: 

Vzdělání se ukončuje maturitní zkouškou. 

Obsah  a  způsob  organizace  maturitní  zkoušky  se  řídí  platnými  předpisy.  V současnosti
školským  zákonem  č.561/2004  Sb.  a  vyhláškou  č.177/2009  Sb.  o  bližších  podmínkách
ukončování vzdělání ve středních školách maturitní zkouškou ve znění pozdějších předpisů .

Maturitní zkouška se skládá ze společné části (tzv. státní maturita) 

Společná část maturitní zkoušky má tyto části:

1) zkouška z českého jazyka a literatury
2) zkouška z cizího jazyka
3) jako třetí povinnou zkoušku si žák zvolí jeden z těchto předmětů:

  matematika a informatika
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Profilová část maturitní zkoušky(určuje ji sama škola). je v SOU Sedlčany tvořena: 

1) praktická zkouška z účetnictví konaná písemnou formou
2) souhrnnou ústní zkouškou z ekonomických předmětů. 

Dokladem o dosažení stupně vzdělání je vysvědčení o maturitní zkoušce.

Zabezpečení výuky žáků se speciálními potřebami. 

Školský zákon 561/2004 Sb. § 16 definuje žáka se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP)
jako  osobu  se  zdravotním  postižením,  zdravotním  znevýhodněním  nebo  sociálním
znevýhodněním.2

Podmínky  vzdělávání  žáků  se  speciálními  vzdělávacími  potřebami  a  žáků  mimořádně
nadaných se dále řídí vyhláškou MŠMT č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se
speciálními  vzdělávacími  potřebami  a  dětí,  žáků a studentů mimořádně nadaných,  ve znění
pozdějších předpisů.

Žáci se specifickými poruchami učení

Ve škole se vzdělávají žáci se specifickými vývojovými poruchami učení, žáci se specifickými
poruchami chování,  žáci se sociálním znevýhodněním i žáci ohrožení sociálně patologickými
jevy.

K žákům  se  specifickými  poruchami  učení  poté  co  absolvovali  speciálně  pedagogické
vyšetření v PPP (pedagogicko psychologická poradna), přistupujeme s ohledem na doporučení
speciálních pedagogů a psychologů, kteří mají žáka v péči. Žáci se specifickými vývojovými
poruchami  učení  jsou  integrováni  do  běžné  třídy  a  vzdělávají  se  podle  individuálního
vzdělávacího  plánu (IVP).  Podobný přístup  je  i  k žákům s vývojovými poruchami  chování,
především s poruchami pozornosti spojenými s hyperaktivitou (ADHD). Práce s nimi spočívá
především ve volbě vhodných výukových a výchovných prostředků.

Žáci se sociálním znevýhodněním

Práce  se  žáky  se  sociálním  znevýhodněním spočívá  především v jejich  motivaci  ke  studiu
vůbec a ve volbě vhodného výchovného postupu. Tito žáci jsou dlouhodobě sledování a vedeni
třídními učiteli ve spolupráci s výchovným poradcem a eventuálně s vychovateli DM.
Všichni vyučující  jsou v potřebném rozsahu informování o žácích se SVP, které učí. Třídní
učitelé jsou podrobně informováni o potřebách žáků se SVP ve svých třídách.

Specifické metody a doporučení používáme s ohledem na: 

 individuální potřeby žáka 
 stupeň a typ poruchy 
 dosaženou úroveň kompenzace poruchy 

  možnosti školy
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Žáci se zdravotním postižením nebo znevýhodněním 

K žákům  se  zdravotním  postižením  se  přistupuje  individuálně  a  s ohledem  na  to  jak  žák
dokáže s pomocí kompenzačních pomůcek své znevýhodnění kompenzovat. Jsou mu vytvářeny
podmínky pro to  aby si  mohl  probíranou látku  co nejlépe osvojit.  Žáka však nelze  uvolnit
z předmětů  rozhodujících  pro  odborné  zaměření  absolventa,  které  je  stanoveno  školním
vzdělávacím programem. V předmětu tělesná výchova může ředitel školy uvolnit žáka částečně
nebo  úplně  z vyučování  na  základě  písemného  doporučení  registrujícího  praktického  nebo
odborného lékaře. 

Specifické metody a doporučení používáme s ohledem na: 

 individuální potřeby žáka 

 stupeň a typ poruchy 

 dosaženou úroveň kompenzace poruchy 

  možnosti školy

Vzdělávání žáků mimořádně nadaných

Škola vyhledává a rozvíjí  talent  a mimořádné nadání žáků.  Ve výuce mimořádně nadaných
žáků budou stanoveny individuální  postupy vzdělávání  přizpůsobené potřebám jednotlivých
žáků.  V plánech  bude  využito  zejména  projektové  vyučování,  samostudium,  práce
s informačními  a  komunikačními  technologiemi  aj.  Žáci  budou také  vhodně zapojováni  do
skupinové výuky a týmové práce (jako vedoucí i jako členové), vedeni k co nejlepším výkonům
i v předmětech,  na  které  nejsou  orientováni.  Škola  může  umožnit  těmto  žákům  rozšířenou
výuku některých předmětů, vytvářet skupiny těchto žáků s přizpůsobeným tempem a metoda-
mi výuky, popř. umožnit vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu, podporovat účast
zvláště  nadaných  žáků  v olympiádách  nebo  středoškolských  soutěžích,  projektech,
(i mezinárodních).

Ředitel školy může, za podmínek daných školským zákonem, přeřadit mimořádně nadaného 
žáka do vyššího ročníku bez absolvování předchozího ročníku.

Zásady klasifikace:

Klasifikace se řídí Klasifikačním řádem, který je obsažen ve Školním řádu Středního odborného
učiliště, Sedlčany. Zkrácenou podobu klasifikačního řádu zde uvádíme. 

Při průběžném i celkovém hodnocení pedagogický pracovník (dále jen učitel)  uplatňuje při-
měřenou náročnost a pedagogický takt vůči žákovi. 

Na pravidla a podmínky,  které nejsou v tomto Klasifikačním řádu řešeny,  se v plném znění
vztahují příslušné paragrafy zákona č. 561/2004 Sb. a vyhlášky č. 13/2005 Sb. 

Stupně hodnocení a klasifikace: 

Výsledky vzdělávání žáka v jednotlivých povinných a nepovinných předmětech se hodnotí 
těmito stupni prospěchu: 

1 – výborný 
2 – chvalitebný 
3 – dobrý 
4 – dostatečný 
5 – nedostatečný 
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Získávání podkladů pro hodnocení a klasifikaci: 

Podklady pro  hodnocení  a  klasifikaci  vzdělávacích  výsledků a  chování  žáka  získává  učitel
zejména těmito metodami, formami a prostředky: 

a) soustavným sledováním výkonů žáka a jeho připravenosti na vyučování
b) různými druhy zkoušek (písemné, ústní, praktické, pohybové) 
c) analýzou výsledků činnosti žáka (vedení sešitů, využívání učebnic apod.)
d) konzultacemi s ostatními učiteli, podle potřeby s pracovníky pedagogicko-psychologických

poraden a zdravotnických služeb
e) rozhovory se žákem 

Podrobnosti hodnocení: 

Učitel hodnotí v průběhu vyučování znalosti a dovednosti žáka formou, kterou si zvolil. Formu
a způsob hodnocení musí žákům oznámit vždy na začátku školního roku. 

a) Pro  klasifikaci  je  nutné,  aby  žák  napsal  předepsané  kontrolní  práce.  Dále  musí  být
z předmětu  vyzkoušen  alespoň  2x  za  každé  pololetí,  z toho  alespoň  1x  ústně,  pokud  to
umožňuje povaha a hodinová dotace vyučovaného předmětu. 

b) Součástí klasifikace je povinnost žáků vést ručně psané poznámky v sešitě určeném pro daný
předmět.

c) V rámci  jednotlivých  vyučovacích  předmětů  každý  učitel  stanoví  počet  povinných
písemných  prací.  Žák  je  za  klasifikační  období  hodnocen,  jestliže  má  minimálně  80  %
známek určených učitelem. 

d) Učitel  oznamuje  žákovi  výsledek  každého  hodnocení  a  klasifikace,  poukazuje  na  klady
a nedostatky  hodnocených  výkonů.  Při  ústním  zkoušení  oznámí  učitel  žákovi  výsledek
zpravidla okamžitě, nejpozději však na konci hodiny. 

e) Předepsané kontrolní písemné práce probíhají podle stanoveného harmonogramu. 
f) Učitel je povinen vést evidenci klasifikace. 

Pro  porovnání  výsledků  dosažených  jednotlivými  třídami  či  žáky  mohou  být  použity  tzv.
srovnávací  testy.  Významným  aspektem  hodnocení  žáků  se  stává  i  uplatňování  metody
sebehodnocení či kolektivního hodnocení. Dále pak uplatňování odborných komunikativních
a personálních  dovedností  žáků při  prezentacích  a  na podobných akcích pořádaných školou
nebo jinými subjekty. 

Klasifikace  žáků  se  specifickými  vývojovými  poruchami  (dyslexie,  dysgrafie,
dyskalkulie, dysortografie):

U žáků s vývojovou poruchou klade učitel důraz na ten druh projevu žáka (písemný nebo ústní),
ve kterém má předpoklady podat lepší výkon. Při klasifikaci nevychází učitel z prostého počtu
chyb, ale z počtu jevů, které žák zvládl. 
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1.5 UČEBNÍ PLÁNY

Název školního vzdělávacího programu:

Školní vzdělávací program pro obor Podnikání

Kód a název oboru vzdělání: 

64-41-L/51 Podnikání

Stupeň poskytovaného vzdělání:
střední vzdělání s maturitní zkouškou

Platnost ŠVP:  
od 1. 9. 2016

Délka a forma vzdělávání: 

A) 2 roky, denní studium 
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Kategorie a názvy vyuč. předmětů: Počet týdenních vyučovacích hodin
A. Povinné vyučovací předměty 1. ročník 2. ročník celkem
Český jazyk a literatura 3 3 6
Cizí jazyk 3 3 6
Konverzace v cizím jazyce 2 2 4
Občanská nauka 1 1 2
Matematika 4 3 7
Dějepis 2 0 2
Ekologie 0 2 2
Tělesná výchova 2 2 4
Práce s počítačem 2 2 4
Písemná a elektronická komunikace 2 2 4
Ekonomika podniku 3 3 6
Účetnictví 3 3 6
Právo 2 2 4
Psychologie 0 1 1
Management a marketing 1 2 3
Učební praxe 2 2 4
Celkem hodin týdně 32 33 65
Odborná praxe 2 týdny
B.Nepovinné předměty
Myslivost 2 2 4
Sportovní hry 2 2 4



 

Přehled využití týdnů v období září – červen školního roku:

Činnost 1. roč. 2. roč. celkem
Vyučování podle rozpisu učiva 32 33 65
Závěrečná zkouška 0 2 2
Účast na odborných akcích
Časová rezerva (opakování učiva, exkurze, 
odborná praxe) 

1 1 2

Celkem týdnů 39 38 77

Učební plán je zpracován v souladu s rámcovým vzdělávacím programem

64-41-L/51 Podnikání

B) 3 roky, dálkové studium

Kategorie a názvy vyuč. 
předmětů:

Počet  vyučovacích hodin
A. Povinné vyučovací předměty 1. ročník 2. ročník 3.ročník celkem
Český jazyk a literatura 30 30 26 86
Cizí jazyk 24 24 22 70
Konverzace v cizím jazyce 6 6 6 18
Občanská nauka 0 10 0 10
Matematika 20 30 30 80
Dějepis 20 0 0 20
Ekologie 20 0 20 40
Tělesná výchova 0 0 0 0
Práce s počítačem 10 20 20 50
Písemná a elektronická komunikace 0 20 20 40
Ekonomika podniku 25 20 20 65
Účetnictví 30 20 16 66
Právo 0 14 15 29
Psychologie 15 0 0 14
Management a marketing 0 10 20 30
Učební praxe 20 16 10 46
Celkem hodin za školní rok 220 220 205 644
Odborná praxe 1 týden 1 týden
Nepovinné předměty
Myslivost 20 20 0 40
Sportovní hry 20 20 20 60
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1.6 Tabulka souladu RVP a ŠVP

Škola: Střední odborné učiliště, Sedlčany, Petra Bezruče 364
Adresa: Petra Bezruče 364, 264 80 Sedlčany

Kód a název RVP: 64-41-L/51 Podnikání
   Název ŠVP: 64-41-L/51 Podnikání

RVP -minim. počet hodin
 za studium 

ŠVP –počet vyuč. hodin  za
studium

Vzdělávací okruh
Min.  počet
týdenních

vyuč. hodin

Min..počet
celkových.
vyuč. hodin

 
 Název předmětu

Počet
týden.
vyuč..
hodin

Počet
celkových

vyuč. hodin

Jazykové vzdělávání

český jazyk 2 64 Český jazyk 3 96

 cizí jazyky 5 160 cizí jazyk (AJ/NJ) 6 192

Estetické vzdělávání 3 96 Český jazyk 3 96

Vzdělávání pro zdraví 4 128 Tělesná výchova
4

128

Ekonomika a právo 10 320 Ekonomika podniku 6 192

Právo 4 128

Učební praxe (1.r) 2 64

Účetnictví a daně 8 256 Účetnictví 6 192

Učební praxe (2.r) 2 64

Písemná a ústní komunikace 5 160
Písemná a elektronická

komunikace
4 128

Psychologie 1 32

Volitelné vzdělávací oblasti

Společenskovědní vzdělávání Občanská nauka 2 64

Dějepis 2 64

Přírodovědné vzdělávání Ekologie 2 64

Matematické vzdělávání Matematika 7 224

Vzdělávání v informačních 
a komunikačních technologiích

Práce s počítačem 4 128

Celkem volitelné oblasti 6 129

Disponibilní hodiny 21 627 Konverzace v cizím jazyce 4 128

Management a marketing 3 96

CELKEM 64 2048 65 2080
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Český jazyk a literatura 

Kód a název oboru vzdělání:
64-41-L/51 Podnikání

Název ŠVP: 
Podnikání

Forma vzdělávání: denní, dálková
Délka studia: 2 roky, 3 roky 

Stupeň poskytovaného vzdělání:
střední vzdělání s maturitní zkouškou 

Datum platnosti ŠVP: 
od 1. 9. 2016

název 
předmětu

Český jazyk a literatura

forma studia denní dálková
ročník 1. 2. 1. 2. 3.
počet hodin 3 3 1 1 1

celkem 6 3

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

Obecné cíle předmětu:
Předmět  český  jazyk  vede  žáky  k  dokonalejšímu  ovládání  spisovného  jazyka,  přispívá
k rozvoji jazykové kultury, vychovává k humanitě a demokracii. 
Je  základem  rozvoje  většiny  klíčových  dovedností  a  schopností,  kterými  by  měl  být  žák
vybaven pro zvládnutí všech ostatních předmětů .
Kultivuje  žáka/žákyni  k  vytváření  kladného  vztahu  ke  čtenářství,  kulturnímu  dědictví
a duchovním hodnotám. 
Rozvíjí komunikativní, sociální a občanské kompetence.
Kultivuje emoční prožívání žáků/žákyň, včetně estetického prožívání a vnímání. 
Snaží se o formování kladného postoje žáků/žákyň k umění. 
Rozvíjí schopnosti recepce, reprodukce a interpretace textu.
Žák zvládá společenské chování v běžných situacích.
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Charakteristika předmětu
Podstatou vyučování je aktivní rozvoj vyjadřování žáků, které se opírá o stylistické poznatky
a výcvik  a  o  obecnější  poznání  systému  jazyka.  Žák  je  vychováván  ke  kultivovanému
jazykovému projevu, k užívání spisovné formy jazyka, k pochopení a ke správné analýze textů.
Vzdělávání  směřuje  k  zvyšování  jazykové  kultury  žáka  na  základě  poznání  zvukových
prostředků a ortoepických norem jazyka, zákonitosti tvoření slov a stylového rozvrstvení slovní
zásoby i na základě uvědomělého poznání a praktického užívání funkčních stylů,  k chápání
jazyka jako jevu, v němž se odráží historický a kulturní vývoj národa.
Literatura-vzdělávací  oblast:  estetické vzdělávání  -  předmět je v úzkém sepětí  se vzdělávací
oblastí jazykového vzdělávání a komunikace.
Klíčovou  činností  je práce  s textem  –  vede  k porozumění  textu  (žák/žákyně  nalezne
požadované informace, vystihne hlavní myšlenky, rozliší podstatné od nepodstatného, nalezne
v textu  potřebné  informace,  vystihne  hlavní  sdělení  textu,  postihne  autorskou  strategii,
reprodukuje a interpretuje text a rozumí mu, osvojí si poznatky o významu autora a díla pro
danou dobu i další generace, debatuje o textu a vyjádří vlastní prožitky z díla),  k interpretaci
textu a jeho zhodnocení.
Žák/žákyně  se  orientuje  ve  vývoji  světové  a  české  literatury,  prokáže  základní  přehled
o vývojovém kontextu literatury,  identifikuje podle charakteristických rysů základní  literární
směry a hnutí, přiřadí text k příslušnému literárnímu směru, zařadí typická díla do literárního
směru a příslušného historického období.
Důraz  je  kladen  na  identifikaci  dominantních  znaků  literatury  dané  doby,  na  zařazení
typických  děl  a  stěžejních  osobností  do  širších  a  dlouhodobých  souvislostí,  na  zaujímání
vlastních  názorů,  na  chronologickém  řazení  učiva  v souvislosti  s literárněhistorickým
kontextem (autor, doba, literární a umělecký směr).
Denní studium

Ročník Stručný popis vzdělávacího obsahu
Týdenní hod. 
dotace

1.

– principy českého pravopisu, tvarosloví, syntax
– jazykové projevy a technika mluveného slova
– projevy mluvené a psané, jazykové prostředky projevů
– lexikologie, aktualizace a automatizace
– nauka o jazyce, postavení českého jazyka v jazykové rodině
– informatická výchova
– komunikace, reprodukce textu
– slohové postupy a útvary
– vypravování
– popis a charakteristika
– referát mluvený a psaný
– rétorické útvary: projev, proslov, přednáška
– administrativní styl
– literatura a ostatní druhy umění
– nejstarší česká literatura
– renesance a humanismus, baroko
– klasicismus, osvícenství, preromantismus
– romantický postoj ke světu a pronikání realismu
– realismus a naturalismus v dílech světových autorů
– vývoj české literatury od 40. – 80. let 19. století

(součástí studia jsou testy, slohové práce a práce s texty)

3
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2.
 

– morfologie, syntax, gramatika
– komunikační dovednosti
– vhodné ústní projevy
– publicistický styl
– úvahové postupy
– moderna 90. let 19. století ve světové a české tvorbě
– umělecké směry z přelomu 19. a 20. století
– světová a česká literární tvorba z 1. poloviny 20. století
– světová literární tvorba 2. poloviny 20. století
– česká literární tvorba 2. poloviny 20. století

(součástí studia jsou testy, slohové práce a práce s texty)

3

Dálkové studium

Ročník Stručný popis vzdělávacího obsahu
Týdenní hod.

dotace

1.

– principy českého pravopisu, tvarosloví, syntax
– jazykové projevy a technika mluveného slova
– projevy mluvené a psané, jazykové prostředky projevů
– lexikologie, aktualizace a automatizace
– komunikace, reprodukce textu
– slohové postupy a útvary
– vypravování
– literatura a ostatní druhy umění
– nejstarší česká literatura
– renesance a humanismus, baroko
– klasicismus, osvícenství, preromantismus
– romantický postoj ke světu a pronikání realismu

(součástí studia jsou testy, slohové práce a práce s texty)

1

2.

– popis a charakteristika
– referát mluvený a psaný
– rétorické útvary: projev, proslov, přednáška
– administrativní styl
– nauka o jazyce, postavení českého jazyka v jazykové rodině
– informatická výchova
– realismus a naturalismus v dílech světových autorů
– vývoj české literatury od 40. – 80. let 19. století
– moderna 90. let 19. století ve světové a české tvorbě
– umělecké směry z přelomu 19. a 20. století

(součástí studia jsou testy, slohové práce a práce s texty)

1

3.

– morfologie, syntax, gramatika
– komunikační dovednosti
– vhodné ústní projevy
– publicistický styl
– úvahové postupy
– světová a česká literární tvorba z 1. poloviny 20. století
– světová literární tvorba 2. poloviny 20. století
– česká literární tvorba 2. poloviny 20. století
(součástí studia jsou testy, slohové práce a práce s texty)

1
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Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí

Vzdělávání ve vyučovacím předmětu český jazyk a literatura směřuje k:
 rozvíjení  komunikační  kompetence  žáků,  používání  jazyka  jako  prostředku

k dorozumívání a myšlení, k přijímání, sdělování a výměně informací. Rovněž se podílí
na rozvoji sociálních kompetencí

 uplatňování mateřského jazyka v rovině recepce, reprodukce a interpretace
 využívání jazykových vědomostí a dovedností v praktickém životě, k srozumitelnému

a souvislému vyjadřování a formulování
 schopnosti obhájit své názory
 pochopení významu kultury osobního projevu pro společenské a pracovní uplatnění
 umění kriticky hodnotit informace z různých zdrojů a předávat je vhodným způsobem

s ohledem na jejich uživatele
 dovednosti vypracovávat písemnosti při sjednávání a realizaci obchodního jednání
  kultivaci  emočního  prožívání  žáků  včetně  prožívání  a  vnímání  estetických  hodnot

slovesného umění
 utváření kladného vztahu k materiálním a duchovním hodnotám a přispívat k toleranci

a tvorbě a k ochraně kulturních statků a duchovních hodnot 
 napomáhání žákovi v budování takových postojů, které zabraňují manipulaci.

Pojetí výuky
 převažuje práce  s textem  (analýza  a  interpretace  –  individuálně,  v párech

i ve skupinách)
 prezentace konkrétních výsledků ve formě mluvené a psané
 autodidaktické metody při procvičování učiva a analýze textů
 výuka  nejen  formou  frontálního,  ale  i  skupinového,  problémového,  činnostního

a prožitkového učení nebo formou diskuze
 další  formy: práce  s audiovizuálními  materiály,  diskuze,  jazykové  hry,  referáty,

řečnická cvičení
 možnost  praktické  aplikace  získaných  dovedností:  prezentace  projektů,  exkurze,

soutěže 
 mezipředmětové vztahy: literatura  (ukázky různých druhů textů), cizí jazyky,občanská

nauka,  dějepis,  psychologie,  odborné  předměty  (odborný  styl  a  texty,  komunikace
s veřejností)

 výuka  nejen  formou  frontálního,  ale  i  skupinového,  problémového,   činnostního
a prožitkového  učení  nebo  formou  diskuze,  převažuje  práce  s literárními  texty
(porozumění a analýza)

 práce i s obrazovým a zvukovým materiálem
 praktická aplikace získaných dovedností: prezentace vlastní práce, exkurze (knihovna, 

výstavy, kulturní akce, návštěva divadelního a filmového představení), příprava  
čtenářské besedy

Hodnocení výsledků žáků
 hodnocení  žáků  je  v souladu  s klasifikačním  řádem,  používá  se  písemné  a  ústní

zkoušení, písemné a slohové práce, řečnická cvičení
 zohledňuje se aktivní přístup a snaha žáka/žákyně, originální a samostatné řešení za-

daných úkolů
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 při  prezentaci  práce provádí  žák autoevaluaci  a  evaluaci  ocenění  originálního  řešení
úkolů, písemné prověřování znalostí po ukončení tematického celku, stylistická cviče-
ní, samostatné práce a prezentace, referáty

 zkoušení, analýza literárního textu

Přínos předmětu k rozvoji klíčových kompetencí a průřezových témat
Celkové  pojetí  výuky,  způsob  hodnocení  a  charakteristika  učiva  koresponduje s rozvojem
dalších klíčových kompetencí:

Občanské kompetence:
Žák prostřednictvím studia tohoto předmětu

 jedná odpovědně, samostatně, aktivně nejen ve vlastním zájmu, ale i pro zájem veřejný
 jedná v souladu s morálními principy, přispívá k uplatňování hodnot demokracie
 vystupuje proti nesnášenlivosti, xenofobii a diskriminaci
 uvědomuje si – v rámci plurality a multikulturního soužití – vlastní kulturní, národní

a osobnostní identitu, přistupuje s aktivní tolerancí k identitě druhých lidí
 chápe tradice a hodnoty svého národa, chápe jeho minulost i současnost v evropském

a světovém kontextu
 ctí život jako nejvyšší hodnotu, uvědomuje si odpovědnost za vlastní život, je připraven

řešit své osobní a sociální problémy
 chápe význam životního prostředí pro člověka a jedná v duchu udržitelného rozvoje
 umí myslet kriticky- tj. dokáže zkoumat věrohodnost informací, tvoří si vlastní úsudek

a je schopen o něm diskutovat s jinými lidmi.

Komunikativní kompetence:
Žák prostřednictvím studia tohoto předmětu

 se vyjadřuje  přiměřeně v projevech mluvených i psaných a vhodně se prezentuje
 formuluje  své  myšlenky  srozumitelně  a  souvisle,  v  písemné  podobě  přehledně

a jazykově správně
 účastní se aktivně diskuzí, formuluje a obhajuje své názory a postoje, respektuje názory

druhých
 zpracovává jednoduché texty na běžná i odborná témata a různé pracovní materiály
 vyjadřuje se a vystupuje v souladu se zásadami kultury projevu a chování.

Personální a sociální kompetence:
Žák prostřednictvím studia tohoto předmětu

 účinně spolupracuje ve skupině
 podílí se na utváření příjemné atmosféry v týmu
 přispívá  k  diskusi  v  malé  skupině  i  k  debatě  celé  třídy,  chápe  potřebu  efektivně

spolupracovat s druhými při řešení daného úkolu.

Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a efektivně
pracovat s informacemi:
Žák prostřednictvím studia tohoto předmětu

 pracuje s běžným základním a aplikačním programovým vybavením
 komunikuje  elektronickou  poštou  a  využívá  další  prostředky  online  a  offline

komunikace
 získává informace z otevřených zdrojů, zejména pak z celosvětové sítě Internet.
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Odborné kompetence:
Žák prostřednictvím studia tohoto předmětu

 zvládá mateřský jazyk  jako základní  předpoklad úspěšného studia dalších předmětů,
včetně cizích jazyků

 zvládá základní metody racionálního samostatného sebevzdělávání a vytváří  si trvalý
návyk používat normativní jazykové příručky a jinou odbornou literaturu

 vyhotovuje typické písemnosti v normalizované úpravě
 komunikuje se zahraničními partnery ústně a písemně.

Vyučovacím předmětem se prolínají průřezová témata :
Občan v demokratické společnosti:
Žáci jsou vedeni k tomu, aby:

 měli  vhodnou  míru  sebevědomí,  byli  si  vědomi  odpovědnosti  a  měli  schopnost
morálního úsudku

 dovedli  jednat  s  lidmi,  diskutovat  o  citlivých  nebo  kontroverzních  otázkách,  hledat
kompromisní řešení.

Člověk a životní prostředí:
Žáci jsou vedeni k tomu, aby:

 poznávali svět a lépe mu rozuměli
 efektivně pracovali s informacemi, tj. uměli je získávat a kriticky vyhodnocovat 
 naučili se vyhledávat a posuzovat informace o profesních příležitostech, orientovat se

v nich

Člověk a svět práce:
Žáci jsou vedeni k tomu, aby:

 si uvědomovali zodpovědnost za vlastní životy, význam vzdělání pro život
 byli motivováni k aktivnímu pracovnímu životu a úspěšné kariéře
 se  písemně  i  verbálně  prezentovali  při  jednání  s  potencionálními  zaměstnavateli,

formulovali svá očekávání a své priority.

Informační a komunikační technologie:
Žáci jsou vedeni k tomu, aby:

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

 pracovali s informacemi a komunikačními prostředky.

 Celkové  pojetí  výuky,  způsob  hodnocení  a  charakteristika  učiva  literatury  koresponduje
s rozvojem dalších klíčových kompetencí:

1. sociální a personální (např. sebehodnocení, obhájení vlastních myšlenek, argumentace)
2. kompetence k učení  (např.  získávání  informací  z různých zdrojů a jejich zpracování,

orientace v textu)
3. kompetence k řešení problému (problémové učení, autodidaktické metody)
4. občanské kompetence (tolerance, zodpovědnost, kulturní chování, obhajoba vlastního 

názoru, vlastenectví, hrdost na národní tradice)
5 komunikativní  kompetence (schopnost  souvisle  a  srozumitelně  formulovat  své

myšlenky, aktivně se účastnit diskuzí, obhajovat názory své a respektovat ostatní,
6. práce s informacemi – získávání a zpracování).
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1. ročník – Český jazyk a literatura – obor Podnikání – denní studium
Rozpis výsledků vzdělávání a učiva
Český jazyk Počet hodin celkem: 96

Výsledky vzdělávání Rozpis učiva
Počet
hodin

Student:
– rozezná a zdůvodní normativní zásady 

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

– aplikuje principy ortoepie ve vhodných
   jazykových projevech, odstraňuje zjištěné 

nedostatky;

– vytváří a prezentuje mluvené a psané pro-
jevy, používá vhodné jazykové  prostředky,
odstraňuje nedostatky;

– analyzuje strukturu slova, začlení ho
   do jazykového systému,
– rozliší procesy aktualizace a automatizace

a vhodně je využívá ve svých projevech;

– komunikuje s využitím teoretického aparátu
z oblasti komunikačního procesu,

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

– seznámí se s vývojovými fázemi českého
   jazyka a porozumí praktickým jazykovým

textům, identifikuje je v základní formě,
– vytváří normativně správné texty, nedostatky
   pojmenuje, začlení ke konkrétnímu útvaru
   a odstraní, využívá normativních příruček;

– prakticky využívá znalostí poskytovaných
informačními zdroji, přistupuje k nim
objektivně a kriticky, pracuje s příručkami;

– s využitím informací z oblasti rétoriky
prezentuje vybrané texty a vytváří image
osobnosti své budoucí profese, výkony
analyzuje a hodnotí, aplikuje formy
monologické a dialogické

– s využitím teoretických znalostí rozezná
slohové postupy a útvary, analyzuje je

Principy českého pravopisu, 
tvarosloví, syntax
– praktická cvičení pravopisná,
   tvaroslovná, syntaktická
– normativní jazykové příručky

Jazykové projevy a technika 
mluveného slova
– zvuková stránka jazyka
– praktická ortoepická cvičení

Projevy mluvené a psané,
jazykové prostředky projevů
– mluvený a psaný projev
– uplatnění jazykových prostředků

Lexikologie, automatizace 
a aktualizace
– slovo a jazykový systém
– slovní zásoba
– aktuální lexikologické procesy

Nauka o jazyce, českého postavení 
jazyka v rodině jazyků
– jazyk, řeč, komunikace
– jazykověda
– vývoj českého jazyka a jeho
– postavení v jazykové rodině
– útvary českého jazyka

Informatická výchova
– knihovny a jejich služby
– internet, noviny, časopisy
– práce s různými příručkami 

pro školu a veřejnost

Komunikace a reprodukce textu
– rétorika jako komunikační disciplína
– reprodukce textu (neumělecký,
   umělecký)

Slohové postupy a útvary
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a zpětně je dokáže vytvářet, výkon analyzu-
je a hodnotí

– analyzuje předložené texty, vytváří,
   prezentuje a hodnotí texty vlastní;

– charakterizuje předložené texty, vytváří, 
prezentuje, analyzuje a hodnotí texty
texty vlastní, objasní jejich praktické 
využití;

– charakterizuje předložené texty, vytváří, 
prezentuje, analyzuje a hodnotí texty
texty vlastní, tematicky volí informace
své budoucí profese;

– analyzuje předložené texty, s ohledem na
profesi vytváří a hodnotí prezentované
texty, vnímá zpětnou vazbu a dokáže rea-
govat v nepředvídaných situacích, využívá
rétorické znalosti a získané dovednosti;

– rozezná útvary administrativního stylu,
charakterizuje je, sám je vytváří a hodnotí, 
zná jejich praktický význam v oblasti světa 
práce, využívá znalostí a možností z oboru 
informační technologie.

– nauka o slohu
– charakteristika slohových postupů
– charakteristika slohových útvarů
– praktická cvičení

Vypravování
– znaky, postupy a prostředky
– kompozice
– praktický text (mluvený a psaný)

Popis a charakteristika
– znaky , postupy a prostředky
– kompozice
– praktický text (mluvený a psaný)

Referát mluvený a psaný
– znaky, postupy a prostředky
– kompozice
– praktický text (mluvený a psaný)

Rétorické útvary – projev, proslov,
přednáška
– znaky, postupy, prostředky
– kompozice
– praktický text (mluvený a psaný)

Administrativní styl
– znaky, postupy, prostředky
– kompozice
– praktický text

   56

Literatura

Student:
– objasní pojem literatura, vysvětlí její funkce a 

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

– na předložených textech aplikuje poznatky 
z literární vědy, analyzuje výstavbu vybrané-ho
literárního díla;

 s využitím informací z doporučených
zdrojů charakterizuje starověký kulturní
svět a vysvětlí jeho přínos pro soudobou

Literatura a ostatní druhy umění
– literatura (písemnictví), funkce,

význam
– ostatní druhy umění

Základy literární vědy a poetiky
– literární věda a její disciplíny
– poezie a próza, drama
– literární druhy a žánry
– prostředky výstavby literárního
   díla

Literatura starověku a středověku
– centra kultury (Sumer, Egypt, Indie)
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civilizaci, analyzuje texty a objasní jejich
začlenění do literárně-historického kontextu;

– objasní význam a odkaz nejstarší české 
tvorby, připomene a zhodnotí významné
osobnosti a jejich díla, vysvětlí literárně
historický kontext, analyzuje vybrané texty 
a aktualizuje je;

– vysvětlí nový pohled společnosti na svět 
a zjištěné skutečnosti nalezne v dílech
evropských autorů, ukáže mnohostrannost
barokního umění v souvislosti s historickým
kontextem, analyzuje texty vybraných 
autorů a aktualizuje je;

– charakterizuje Evropu 18. století, zejména
   nové pojetí člověka a světa, uspořádání

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

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

– objasní literárně-historický kontext doby,
analyzuje díla vybraných autorů, rozliší
prvky romantické a realistické tvorby,
svá zjištění zdůvodní;

– objasní změnu postojů společnosti 19. stol.,
vysvětlí principy realismu 
a naturalismu,aplikuje je na dílech vybraných
autorů, aktualizuje svá zjištění;

– charakterizuje proměny české společnosti
v průběhu desetiletí, vysvětlí principy
tvorby literárních generací, svá zjištění
aplikuje na literárních kontextech zásadních
autorů, objasní jejich význam pro soudobou 

– čínská, perská a hebrejská literatura
– antická literatura
– středověký svět, vzdělanost,

kultura a literatura
– práce s texty

Nejstarší česká literatura 
(středověk)
– vývojové etapy literatury
– práce s literárními texty vybraných 

autorů

Renesance a humanismus, baroko
– evropské literatury
– renesance a humanismus
   v Čechách
– baroko v evropské a české 

tvorbě
– práce s texty

Klasicismus, osvícenství a 
preromantismus
– proměna evropské společnosti
  a postojů člověka k realitě

– preromantický odklon od
  chladného rozumářství  

– práce s texty

Preromantismus v české společnosti 
a literatuře
– proměna české společnosti 
  v etapách národního obrození

– práce s texty

Romantický postoj ke světu 
a pronikání realismu
– výběr autorů evropských literatur
– romantismus v české literatuře
– práce s texty

Realismus a naturalismus v dílech
světových autorů
– literárně-historický kontext
– charakteristika literárních směrů
– výběr světových autorů
– práce s texty

Vývoj české literatury od 40. do
80. let 19. století
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společnost.

– česká společnost v desetiletích
– literární tvorba 40. a 50. let
– májovci (60. léta)
– ruchovci, lumírovci, novoromantici
 (70. a 80. léta)

Systematizace učiva 1. ročníku

  40

2. ročník – Český jazyk a literatura – obor Podnikání – denní studium
Rozpis výsledků vzdělávání a učiva
Český jazyk Počet hodin celkem: 96

Výsledky vzdělávání Rozpis učiva
Počet
 hodin

Student::
– na praktických příkladech aplikuje osvojené 

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

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

– při praktických prezentacích rozeznává
součásti osobnostního projevu, analyzuje
a hodnotí, vytváří si vlastní image;

– objasní pojem kultura, zná kulturní instituce 
s přihlédnutím k regionu, vysvětlí význam 
kultur. hodnot pro sebe i společnost

Morfologie, syntax, gramatika
(velká písmena, přímá a nepřímá řeč)
– tvoření slov obecně
– slovotvorná stavba slova
– slovotvorné způsoby
– syntax obecně, textová syntax
– principy psaní velkých písmen
  přímá a nepřímá řeč

Komunikační dovednosti
– vnímání a naslouchání

Vhodné ústní projevy
– rétorika (principy a využití v praxi)
– řečník a řečnické projevy

Asertivní komunikace
– asertivita obecně
– praktické využití v komunikaci

Systematizace učiva
Kultura osobního projevu
– komunikační dovednosti v praxi
– vytváření image v oboru

Kultura, kulturní instituce,
kulturní hodnoty
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– rozezná formy monolog a dialog, objasní
jejich komunikační a stylistické využití,
prezentuje předložené i vlastní texty,
analyzuje a hodnotí získané znalosti
a dovednosti;

– seznamuje se s konkrétními útvary,
prakticky je vytváří, charakterizuje jejich 
využitelnost v umělecké literatuře
a publicistice.

Publicistický styl (monolog, dialog)
– monologické výstupy
– dialogické výstupy

Úvahové postupy
– obecná charakteristika
– využití v umělecké literatuře
– využití v publicistice

   50

Literatura

Student:
– vysvětlí charakter dobové společnosti a

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

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

– objasní dopad války pro lidstvo a obavy 
z budoucnosti charakterizuje hodnotu
lidského života , vše vyhledá v dílech
světových a českých autorů, vysvětlí
na konkrétních textech, zjištěná fakta
začlení do literárně-historického kontextu
a uvědomí si jejich aktuálnost;

- charakterizuje společnost 2. poloviny
  20. století, objasní podstatu nových
  uměleckých výrazů na vybraných textech 
  světových autorů, zaujímá vlastní postoj 
  k dokumentované tematice a diskutuje
  o její aktuálnosti;

Moderna 90. let 19. století ve světové a
české literární tvorbě
– proměny vnímání světa na konci
  19. století

– nové literární směry
– tzv. prokletí básníci (Francie)
– Česká moderna a generace buřičů
– práce s texty

Umělecké směry z přelomu 19. a 20. 
století
– literárně-historický kontext
– vyrovnání s minulostí a nové
  umělecké směry z počátku 
  20. století

– výběr autorů ze světové a české 
  literatury

– práce s texty

Světová a česká literární tvorba
1. poloviny 20. století
– literárně-historický kontext
– dopad války a hodnota lidského
  života v tvorbě světových a českých
  autorů

– obavy z budoucnosti lidstva v lit.
– práce s texty

Světová literární tvorba 2. poloviny
20. století
– charakter poválečné společnosti
– hledání nových uměleckých výrazů
  poezie, próza, drama

– práce s texty
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– charakterizuje českou společnost 2. polo-
viny 20. století, objasní vývojové etapy 
literární tvorby, analyzuje literární díla
vybraných autorů, zaujímá k nim kritické
postoje, zdůvodňuje je a diskutuje o jejich
společenském dosahu.

 Česká literární tvorba 2. poloviny
20. století
– charakteristika české poválečné
  společnosti

– vývojové etapy české literární tvorby
– poezie, próza, drama
– práce s texty

Systematizace učiva 2. ročníku
  46

1. ročník – Český jazyk a literatura – obor Podnikání – dálkové studium
Rozpis výsledků vzdělávání a učiva
Český jazyk                                                                                                       Počet hodin 30

Výsledky vzdělávání Rozpis učiva
Počet 
hodin

Student::
– rozezná a zdůvodní normativní zásady 

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

– aplikuje principy ortoepie ve vhodných
jazykových projevech, odstraňuje zjištěné 
nedostatky;

– vytváří a prezentuje mluvené a psané
projevy, používá vhodné jazykové
prostředky, odstraňuje nedostatky;

– analyzuje strukturu slova, začlení ho
   do jazykového systému,
– rozliší procesy aktualizace a automatizace

a vhodně je využívá ve svých projevech;

– s využitím informací z oblasti rétoriky
prezentuje vybrané texty a vytváří image
osobnosti své budoucí profese, výkony
analyzuje a hodnotí, aplikuje formy
monologické a dialogické;

Principy českého pravopisu, 
tvarosloví, syntax
– praktická cvičení pravopisná, 
  tvaroslovná, syntaktická

– normativní jazykové příručky

Jazykové projevy a technika 
mluveného slova
– zvuková stránka jazyka
– praktická ortoepická cvičení

Projevy mluvené a psané,
jazykové prostředky projevů
– mluvený a psaný projev
– uplatnění jazykových prostředků

Lexikologie, automatizace 
a aktualizace
– slovo a jazykový systém
– slovní zásoba
– aktuální lexikologické procesy

Komunikace a reprodukce textu
– rétorika jako komunikační disciplína
– reprodukce textu ( neumělecký,
  umělecký)
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– s využitím teoretických znalostí rozezná
slohové postupy a útvary, analyzuje je
a zpětně je dokáže vytvářet, výkon 
analyzuje a hodnotí

– analyzuje předložené texty, vytváří,
  prezentuje a hodnotí texty vlastní.

Slohové postupy a útvary
– nauka o slohu
– charakteristika slohových postupů
– charakteristika slohových útvarů
–  praktická cvičení

Vypravování
– znaky, postupy a prostředky
– kompozice
– praktický text (mluvený a psaný)

Literatura

Student:
– objasní pojem literatura, vysvětlí její funkce a

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

– na předložených textech aplikuje poznatky 
z literární vědy, analyzuje výstavbu 
vybraného literárního díla;

– s využitím informací z doporučených zdrojů 
charakterizuje starověký kulturní
svět a vysvětlí jeho přínos pro soudobou
civilizaci, analyzuje texty a objasní jejich
začlenění do literárněhistorického kontextu;

– objasní význam a odkaz nejstarší české 
tvorby, připomene a zhodnotí významné
osobnosti a jejich díla, vysvětlí literárně
historický kontext, analyzuje vybrané 
texty a aktualizuje je;

– vysvětlí nový pohled společnosti na svět a
zjištěné skutečnosti nalezne v dílech 
evropských autorů, ukáže mnohostrannost
barokního umění v souvislosti s historickým 
kontextem, analyzuje texty vybraných 
autorů a aktualizuje je;

Literatura a ostatní druhy umění
– literatura (písemnictví), funkce,
  význam

– ostatní druhy umění

Základy literární vědy a poetiky
– literární věda a její disciplíny
– poezie a próza, drama
– literární druhy a žánry
– prostředky výstavby literárního
  díla

Literatura starověku a středověku
– centra kultury (Sumer, Egypt, Indie)
– čínská, perská a hebrejská literatura
– antická literatura
– středověký svět, vzdělanost,
  kultura a literatura

– práce s texty

Nejstarší česká literatura(středověk)
– vývojové etapy literatury
– práce s literárními texty vybraných
  autorů

Renesance a humanismus, baroko
– evropské literatury
– renesance a humanismus v Čechách
– baroko v evropské a české tvorbě
– práce s texty
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–charakterizuje Evropu 18. století, zejmé-
na nové pojetí člověka a světa, uspořádání
společnosti dle tzv. zásad zdravého rozumu, 
zjištěné informace nalézá v dílech
vybraných autorů, analyzuje je a aktuali-
zuje, vysvětlí příčiny preromantického
návratu k přirozenosti a fantazii a doloží
na literárních dílech autorů

– objasní proměnu české společnosti
   v literárně-historických souvislostech, svá 

zjištění aplikuje na analýze textů vybraných 
autorů, objasní jejich význam
pro soudobou generaci;

– objasní literárně-historický kontext doby,
analyzuje díla vybraných autorů, rozliší
prvky romantické a realistické tvorby,
svá zjištění zdůvodní.

Klasicismus, osvícenství 
a preromantismus
– proměna evropské společnosti
  a postojů člověka k realitě

– preromantický odklon od
  chladného rozumářství  

– práce s texty

Preromantismus v české společnosti
a literatuře
– proměna české společnosti 
 v etapách národního obrození

– práce s texty

Romantický postoj ke světu 
a pronikání realismu
– výběr autorů evropských literatur
– romantismus v české literatuře
– práce s texty 30

2. ročník – Český jazyk a literatura – obor Podnikání – dálkové studium
Rozpis výsledků vzdělávání a učiva
Český jazyk                                                                                                          Počet hodin 30

Výsledky vzdělávání Rozpis učiva
Počet
hodin

Student:
– charakterizuje předložené texty, vytváří, 

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

– charakterizuje předložené texty, vytváří, 
   prezentuje, analyzuje a hodnotí texty
  texty vlastní, tematicky volí informace
  své budoucí profese;

– analyzuje předložené texty, s ohledem na
profesi vytváří a hodnotí prezentované
texty, vnímá zpětnou vazbu a dokáže 
reagovat v nepředvídaných situacích, 
využívá rétorické znalosti a získané 
dovednosti;

– rozezná útvary administrativního stylu,
charakterizuje je, sám je vytváří a hodnotí, 
zná jejich praktický význam v oblasti světa 
práce, využívá znalostí a možností z oboru 
informační technologie;

Popis a charakteristika
– znaky , postupy a prostředky
– kompozice
– praktický text ( mluvený a psaný)

Referát mluvený a psaný
– znaky, postupy a prostředky
– kompozice
– praktický text (mluvený a psaný)

Rétorické útvary – projev, proslov,
přednáška
– znaky, postupy, prostředky
– kompozice
– praktický text  mluvený a psaný)

Administrativní styl
– znaky, postupy, prostředky
– kompozice
– praktický text
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– komunikuje s využitím teoretického aparátu
z oblasti komunikačního procesu,

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

– seznámí se s vývojovými fázemi českého
   jazyka a porozumí praktickým jazykovým

textům, identifikuje je v základní formě,

– vytváří normativně správné texty, nedostatky
pojmenuje, začlení ke konkrétnímu útvaru
a odstraní, využívá normativních příruček

– prakticky využívá znalostí  poskytovaných
informačními zdroji, přistupuje k nim
objektivně a kriticky, pracuje s příručkami.

Nauka o jazyce, českého postavení 
jazyka v rodině jazyků
– jazyk, řeč, komunikace
– jazykověda
– vývoj českého jazyka a jeho
– postavení v jazykové rodině
– útvary českého jazyka

Informatická výchova
– knihovny a jejich služby
– internet, noviny, časopisy
– práce s různými příručkami 
  pro školu a veřejnost

Literatura

Student:
– objasní změnu postojů společnosti 19. stol.,

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

– charakterizuje proměny české společnosti
v průběhu desetiletí, vysvětlí principy
tvorby literárních generací, svá zjištění
aplikuje na literárních kontextech zásadních 
autorů, objasní jejich význam pro soudobou 
společnost;

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

– charakterizuje společnost z přelomu století,
objasní podstatu uměleckých směrů, 
na vybraných autorech a jejich dílech
specifikuje nové metody chápání reality,
inspirován autory vytváří vlastní poetické
texty.

Realismus a naturalismus v dílech
světových autorů
– literárně-historický kontext
– charakteristika literárních směrů
– výběr světových autorů
– práce s texty

Vývoj české literatury od 40. do
80. let 19. století
– česká společnost v desetiletích
– literární tvorba 40. a 50. let
– májovci (60. léta)
– ruchovci, lumírovci, novoromantici  
(70. a 80. léta)

Moderna 90. let 19. století ve světové
a české literární tvorbě
– proměny vnímání světa na konci
 19. století

– nové literární směry
– tzv. prokletí básníci (Francie)
– Česká moderna a generace buřičů
– práce s texty

Umělecké směry z přelomu 19.
a 20. století
– literárně-historický kontext
– vyrovnání s minulostí a nové
  umělecké směry z počátku
  20. století

– výběr autorů ze světové a české 
  literatury

– práce s texty 30
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3. ročník – Český jazyk a literatura – obor Podnikání – dálkové studium
Rozpis výsledků vzdělávání a učiva
Český jazyk                                                                                                       Počet hodin 30

Výsledky vzdělávání Rozpis učiva
Počet
hodin

Student:
– na praktických příkladech aplikuje 

osvojené principy slovotvorby, rozliší 
slovotvorné způsoby, specifikuje části 
syntaxe, objasní význam a praktické 
využití textové syntaxe, aplikuje psaní 
velkých písmen v konkrétních textech 
samostatně a s použitím kodifikačních 
příruček ověřuje jejich správnost, rozezná 
přímou a nepřímou řeč, využije ji

   v konkrétních textech i z hlediska 
stylistického

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

– při praktických prezentacích rozeznává
součásti osobnostního projevu, analyzuje
a hodnotí, vytváří si vlastní image;

– objasní pojem kultura, zná kulturní
   instituce s přihlédnutím k regionu, vysvětlí 

význam kulturních hodnot pro sebe i 
společnost;

– rozezná formy monolog a dialog, objasní
jejich komunikační a stylistické využití,
prezentuje předložené i vlastní texty,
analyzuje a hodnotí získané znalosti
a dovednosti;

– seznamuje se s konkrétními útvary,
prakticky je vytváří, charakterizuje jejich 
využitelnost v umělecké literatuře
a publicistice.

Morfologie, syntax, gramatika
(velká písmena, přímá a nepřímá 
řeč)
– tvoření slov obecně
– slovotvorná stavba slova
– slovotvorné způsoby
– syntax obecně, textová syntax
– principy psaní velkých písmen
– přímá a nepřímá řeč

Komunikační dovednosti
– vnímání a naslouchání

Vhodné ústní projevy
– rétorika (principy a využití
  v praxi)

– řečník a řečnické projevy

Asertivní komunikace
– asertivita obecně
– praktické využití v komunikaci

Systematizace učiva
Kultura osobního projevu
– komunikační dovednosti v praxi
– vytváření image v oboru

Kultura, kulturní instituce,
kulturní hodnoty

Publicistický styl (monolog, 
dialog)
– monologické výstupy
– dialogické výstupy

Úvahové postupy
– obecná charakteristika
– využití v umělecké literatuře
  využití v publicistice

ŠVP Podnikání                                                   34



 

Literatura

Student:
– objasní dopad války pro lidstvo a obavy 

z budoucnosti charakterizuje hodnotu
lidského života – vše vyhledá v dílech
světových a českých autorů, vysvětlí
na konkrétních textech, zjištěná fakta
začlení do literárně-historického kontextu
a uvědomí si jejich aktuálnost;

– charakterizuje společnost 2. poloviny
20. století, objasní podstatu nových 
uměleckých výrazů na vybraných textech 
světových autorů, zaujímá vlastní postoj 
k dokumentované tematice a diskutuje
o její aktuálnosti;

 charakterizuje českou společnost 2. polo-
  viny 20. století, objasní vývojové etapy 
  literární tvorby, analyzuje literární díla
  vybraných autorů, zaujímá k nim kritické
  postoje, zdůvodňuje je a diskutuje o jejich
  společenském dosahu

.

Světová a česká literární tvorba
1. poloviny 20. století
– literárně-historický kontext
– dopad války a hodnota lidské-
  ho života v tvorbě světových
  a českých autorů

– obavy z budoucnosti lidstva v lit.
– práce s texty

Světová literární tvorba 2. polo-
viny 20. století
– charakter poválečné společnosti
– hledání nových uměleckých
  výrazů

– poezie, próza, drama
– práce s texty

Česká literární tvorba 2. poloviny
20. století
– charakteristika české poválečné
  společnosti

– vývojové etapy české literární
  tvorby

– poezie, próza, drama
– práce s texty

30
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Anglický jazyk 
Konverzace v anglickém jazyce

Kód a název oboru vzdělání:
64-41-L/51 Podnikání 

název ŠVP:
Podnikání

Forma vzdělávání: denní, (dálkové)
Délka studia: 2 roky, (3 roky) 

Stupeň poskytovaného vzdělání:
střední vzdělání s maturitní zkouškou

Datum platnosti ŠVP: 
od 1. 9. 2016

Pojetí výuky (metody a formy výuky, materiální zabezpečení): 

Vzdělávání  v anglickém jazyce  navazuje na RVP 64-41-L/51 a směřuje k osvojení kvalitní
úrovně jazykových znalostí a komunikativních dovedností, která odpovídá minimálně stupnici
B1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.  Rozsah produktivní slovní
zásoby  činí  přibližně  900  lexikálních  jednotek  za  rok.  Z  toho  obecně  odborná  a  odborná
terminologie tvoří  více než 30% slovní zásoby za studium. Je žádoucí používat  aktivizující
didaktické metody, organizovat činnosti podporující zvýšenou myšlenkovou aktivitu studentů,
objevovat pro ně strategie učení. Součástí výuky mohou být i úkoly zadané k samostatnému
domácímu vypracování a to pro celou skupinu či v případě potřeby individuálně. Hodnocení
domácích úkolů se promítá do výsledného hodnocení studenta. 
K podpoře výuky jazyků je vhodné používat vedle tradičních (mapy, ukázky textů, slovníky)
i multimediální  výukové  programy a  internet,  organizovat  výměnné  zájezdy  jako  podpůrné
aktivity  pro  poznávání  života  v  multikulturní  společnosti,  podporovat  vedení  jazykového
portfolia. Je vhodné výuku orientovat prakticky, se zaměřením na řečové dovednosti a postupně
zkvalitňování  jazykové  správnosti  projevu,  uplatňovat  výukové  metody  zprostředkavávající
studentům techniky samostatného učení a řešení problémů i týmové spolupráce. 

Obecné cíle předmětu:

Vzdělávání směřuje k tomu, aby žáci dovedli: 
 komunikovat v rámci základních témat,  vyměňovat si názory a informace týkající se

známých  témat  všeobecných  i  odborných  v  projevech  mluvených  i  psaných,  volit
vhodné komunikační  strategie a jazykové prostředky,  vyjadřovat  srozumitelně hlavní
myšlenky 

 efektivně  pracovat  s  cizojazyčným  textem,  včetně  jednoduššího  odborného  textu,
využívat text jako zdroj poznání i jako prostředku ke zkvalitňování svých jazykových
znalostí 
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 získávat informace o světě, zvláště o zemích studovaného jazyka a získané poznatky
využívat ke komunikaci 

 pracovat  se  slovníky,  jazykovými  aj.  příručkami,  popř.  i  s dalšími  zdroji  informací
v anglickém jazyce včetně internetu 

 využívat práce s těmito informačními zdroji ke studiu jazyka i k prohlubování svých
všeobecných vědomostí a dovedností 

 efektivně se učit  anglický jazyk,  využívat  vědomosti  a dovednosti  získané ve výuce
mateřského jazyka při studiu anglického jazyka 

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

 aplikovat znalosti z matematiky při řešení pracovních úkolů v anglickém jazyce
 chápat a respektovat tradice, zvyky a odlišné sociální a kulturní hodnoty jiných národů

a jazykových oblastí a ve vztahu k představitelům jiných kultur se projevovat v souladu
se zásadami demokracie

Charakteristika učiva:

a) Anglický jazyk

Ročník Stručný popis vzdělávacího obsahu
Roční hodinová dotace denní / 
dálkové studium

1.
Řečové dovednosti
Jazykové prostředky 
Gramatické kompetence

99 / 24

2.
Řečové dovednosti
Jazykové prostředky 
Gramatické kompetence

99 / 24

3.
Řečové dovednosti
Jazykové prostředky 
Gramatické kompetence

0 / 22

b) Konverzace v anglickém jazyce

Ročník Stručný popis vzdělávacího obsahu
Roční hodinová dotace denní / 
dálkové studium

1.

Tematické okruhy,
Komunikační situace a jazykové funkce
Styly písemného projevu
Poznatky o anglicky mluvících zemích

66 / 6

2.

Tematické okruhy,
Komunikační situace a jazykové funkce
Styly písemného projevu
Poznatky o anglicky mluvících zemích

66 / 6

3.

Tematické okruhy,
Komunikační situace a jazykové funkce
Styly písemného projevu
Poznatky o anglicky mluvících zemích

0 / 6
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Výsledky vzdělávání v oblasti citů, postojů a preferencí hodnot: 

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

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

Mezipředmětové vztahy:
Všeobecná témata využívají mezipředmětové vztahy s občanskou a společenskou výchovou.
Gramatika  je  pojata  jako  podpůrný  prostředek  k  získání  praktických  kompetencí  v  oblasti
receptivní i produktivní, využívá znalosti z českého a německého jazyka.

Hodnocení výsledků žáků: 
Žáci jsou hodnoceni průběžně v souladu s Klasifikačním řádem SOU Sedlčany. 
Při  hodnocení  se  uplatňuje  sebehodnocení,  kolektivní  hodnocení  a  individuální  přístup
k žákům (k žákům se specifickými vzdělávacími potřebami se přistupuje individuálně).
Úroveň znalostí a dovedností je zjišťována krátkými písemnými testy, na konci každého polo-
letí  souhrnnou  písemnou  prací.  Průběžně  je  rovněž  hodnocen  ústní  projev  a  schopnost
porozumět  anglickému  mluvenému  slovu,  a  to  při  dialogu  na  zadané  téma,  či  v  průběhu
vyučovací  hodiny.  V  konečném  hodnocení  se  promítá  i  aktivní  přístup  žáka  ke  studiu
anglického jazyka,  jeho samostatnost,  schopnost  produktivní  spolupráce v kolektivu  atd.  Při
hodnocení  je  důraz  kladen  na  schopnost  samostatné  aplikace  získaných  poznatků  v  praxi,
zejména v oblasti efektivní komunikace v cizím jazyce. 

Přínos předmětu k rozvoji klíčových kompetencí: 

komunikativní: 
 vyjadřovat se přiměřeně k účelu jednání a komunikační situaci v projevech mluvených

i psaných 
 své myšlenky a projevy formulovat srozumitelně a souvisle 
 připravovat se na aktivní život v multikulturní společnosti 
 osvojovat  si  praktické  řečové  dovedností  cizího  jazyka  jako  nástroje  dorozumění

v situacích každodenního osobního a pracovního života
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 naslouchat pozorně druhým, účastnit  se diskuzí (formulovat  a zdůvodnit  své názory,
vyslechnout názory druhých a vhodně na ně reagovat) 

 zpracovávat věcně správně a srozumitelně přiměřeně náročné texty na běžná i odborná
témata, pracovní a jiné písemnosti (žádosti, životopis, vyplňování formulářů), používat
při tom adekvátní stylistické a jazykové prostředky 

 rozšiřovat své znalosti o světě a využívat všechny moderní informační zdroje
 vyjadřovat se a vystupovat v souladu se zásadami kultury projevu a chování 

sociální a personální:
 kriticky  hodnotit  své  osobní  dispozice,  uvědomovat  si  vlastní  přednosti,  meze

i nedostatky a pracovat sami na sobě 
 plánovat svůj život a pracovní kariéru 
 ke svému učení využívat zkušeností jiných lidí a učit se i na základě zprostředkovaných

zkušeností 
 adaptovat se na pracovní prostředí a nové požadavky 
 pracovat samostatně i v týmu 
 přijímat a plnit odpovědně svěřené úkoly 
 uznávat autoritu nadřízených 
 přispívat  k  vytváření  vstřícných  mezilidských  vztahů,  k  předcházení  osobním

konfliktům a k odstraňování diskriminace

k pracovnímu uplatnění a podnikání:
 absolventi by měli být připraveni přizpůsobovat se měnícím se pracovním podmínkám

a  celoživotně  se  vzdělávat;  vhodně  komunikovat  s  potencionálními  zaměstnavateli,
prezentovat sebe i svoji odbornost

k využívání prostředků informačních a komunikačních technologií a práce s informacemi
 absolventi by měli pracovat s osobním počítačem a dalšími prostředky informačních

a  komunikačních  technologií;  získávat  informace  z  otevřených  zdrojů  a  dále  je
zpracovávat

 posuzovat rozdílnou věrohodnost různých informačních zdrojů

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

Předmětem se prolínají průřezová témata: 

Člověk v demokratické společnosti
 součástí  výuky  cizího  jazyka  jsou  témata,  která  se  týkají  způsobu  života

v demokratické společnosti (volný čas, kultura, tradice a zvyklosti, reálie cizích zemí)
Informační a komunikační technologie

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

Člověk a životní prostředí
 vzdělávání  vede  žáka  k  citlivému  přístupu  k  životnímu  prostředí,  zejména  třídění

odpadu, výběru obalových materiálů apod.
 žáci rozvíjí schopnosti komunikovat a argumentovat v oblasti environmentální výchovy
 ve výuce jsou zařazována témata zaměřená na ekologickou problematiku
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1. ročník – Anglický jazyk – obor Podnikání – denní studium

Rozpis výsledků vzdělávání a učiva Počet hodin celkem: 99

Výsledky vzdělávání Rozpis učiva
Počet
hodin

Student:
– rozumí souvislým projevům rodilých

mluvčích s přiměřeným množstvím
neznámých slov a frází

– vyhledá v promluvě hlavní a vedlejší
myšlenky a důležité informace

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

– pro vyhledání informací zvolí správnou
techniku čtení

– pro překlad vybírá vhodné typy slovníků
– vyhledá informace na internetových 

stránkách, v reklamních materiálech 
a v odb. textech přiměřené. náročnosti

– sděluje obsah, hlavní myšlenky
   a informace vyslechnuté nebo přečtené
– experimentuje a hledá různé způsoby

vyjádření srozumitelné pro posluchače
– zformuluje vlastní myšlenky a vytvoří

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

– vyjádří písemně svůj názor na text
nebo na dané téma

– popisuje obrázek na různá témata
– vyměňuje si informace, které jsou běžné 

při neformálních hovorech
– při pohovorech, na které je připraven,

klade vhodné otázky a reaguje na dotazy
– zformuluje radu a doporučení, vyjadřuje

a obhajuje svůj názor
– zaznamená vzkazy volajících a odpovídá

na ně v telefonickém rozhovoru
– vyslovuje srozumitelně co nejblíže
   přirozené výslovnosti
– podle svých možností s jistou mírou

sebedůvěry aktivně používá získanou
slovní zásobu včetně vybrané frazeologie

– používá opisné prostředky v neznámých 
situacích

– v ústním a písemném projevu uplatňuje
získaná gramatická pravidla

1. Řečové dovednosti:

Receptivní
– poslech s porozuměním monologů a
dialogů a krátkých nahrávek 
rodilých mluvčích

– texty v učebnicích, na internetu a 
autentické materiály

– techniky čtení

Produktivní
– reprodukce textu
– základy diskuze
– vlastní monologický projev ústní 
  i písemný

– popis obrázku, popis scény 
  na obrázku

– dopis, sdělení, vyprávění (rozsah 
  přibližně 150 slov)

Interaktivní
– neformální rozhovory
– pohovory na dané téma (i odborné)
– vyjádření názoru, návrhu a reakce
– telefonický rozhovor

2. Jazykové prostředky
– přirozená výslovnost
– slovní zásoba a frazeologie
– další morfologická pravidla
– základy syntaxu

3. Gramatické kompetence
– používání členů
– zpřesňování vlastností a používání 

jednotlivých slovních druhů
– správné používání slovesných časů
– používání slovesných vazeb
– používáním předložkových vazeb
– správné používání větné vazby
– užívání trpného rodu
– užívání kondicionálu

99
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2. ročník – Anglický jazyk – obor Podnikání – denní studium

Rozpis výsledků vzdělávání a učiva Počet hodin celkem: 99

Výsledky vzdělávání Rozpis učiva
Počet
hodin

Student:
– rozumí přiměřeným souvislým projevům

a diskuzím rodilých mluvčích,
pronášených ve standardním tempu

– rozpozná význam obecných sdělení
a hlášení

– odhaduje význam neznámých slov
podle kontextu a způsobu tvoření

– orientuje se v odborných textech,
v autentických materiálech a v textech
na internetu

– přednese připravenou prezentaci
ze svého oboru a reaguje na jednoduché
dotazy 

– vyjadřuje se ústně i písemně v běžných
situacích 

– napíše vlastní životopis a sestaví 
motivační dopis k žádosti o zaměstnání

– zapojí se do hovoru bez přípravy
– zapojí se do odborné debaty nebo
   argumentace, týká-li se známého tématu;
– přeformuluje a objasní pronesené sdělení,

zprostředkuje informaci dalším lidem;
– rozlišuje základní zvukové prostředky

daného jazyka a koriguje odlišnosti
zvukové podoby jazyka;

– používá opisné prostředky při
   vyjadřování složitějších myšlenek;
– používá vhodně základní odbornou

slovní zásobu ze svého studijního oboru;
– uplatňuje základní způsoby tvoření slov

v jazyce;
– dodržuje základní pravopisné normy

v písemném projevu

1. Řečové dovednosti:
Receptivní

– poslech monologů a dialogů proná-
šených ve standardním hovorovém 
tempu

– poslech s porozuměním – výběr 
možností, vyhledání informací

– internetové stránky, inzeráty
   a reklamní texty
– texty s mezerami – doplňování vět 

nebo slov
Produktivní
– monologický projev – plynulost 
 projevu

– životopis a motivační dopis, 
  formální a neformální dopis

– písemné sdělení v rozsahu 120 – 
 150 slov

Interaktivní
– rozhovory na běžná témata ze života
– diskuze, argumentace
– rozhovory s klienty, pracovní 
 pohovory

2. Jazykové prostředky
– výslovnost (zvukové prostředky
   jazyka)
– slovní zásoba a její tvoření
– gramatika (morfologie, lexikologie 
  a syntax)

– grafická podoba jazyka a pravopis

3) Gramatické prostředky
– vysvětlení a užívání participia
– vysvětlení a užívání gerundia
– vysvětlení a používání různých 
 druhů vět

– používání spojek v souvětí
– vysvětlení frázových sloves
– nepřímá řeč a časová souslednost
– správné užívání spojek
– používání předpon a přípon 99
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1. ročník – Konverzace v anglickém jazyce – obor Podnikání – denní studium

Rozpis výsledků vzdělávání a učiva Počet hodin celkem: 66

Výsledky vzdělávání Rozpis učiva
Počet
hodin

Student:
– používá jednoduché známé zdvořilostní

fráze
– požádá partnera o zopakování pronesené

výpovědi
– představí sebe, či druhou osobu
– vyjadřuje se ústně i písemně k běžným 

konverzačním tématům
– reprodukuje popis osoby
– v neznámém prostředí se zeptá na cestu

a stejně tak i podá podrobné informace
o cestě jiným osobám

– požádá o zboží v obchodě
zeptá se na cenu, nebo zda si může
oblečení vyzkoušet, upřesní požadavek
(velikost, barvu), vyjádří množství zboží 
a řekne, zda si zboží vezme či ne

– převede dosud používané britské 
jednotky (libra, pinta);

– vyměňuje si informace v rámci řízeného
dialogu

– iniciuje dialog na procvičená témata
– řeší pohotově a vhodně standardní
  řečové situace i jednoduché 
  a frekventované situace týkající se 
  pracovní činnosti
– používá stylisticky vhodné obraty

umožňující nekonfliktní vztahy
a komunikaci

– prokazuje znalosti prostředí zemí dané
jazykové oblasti z pohledu zeměpisného,
demografického, hospodářského,
politického a kulturního atp.

– uplatňuje v komunikaci vhodně vybraná
sociokulturní specifika daných zemí.

– prokazuje znalosti prostředí zemí dané
  jazykové oblasti z pohledu zeměpisného,
  demografického, hospodářského,
  politického a kulturního atp.;
– uplatňuje v komunikaci vhodně vybraná
  sociokulturní specifika daných zemí.

Tematické okruhy, komunikační 
situace
– Člověk, životopis, charakteristika,
   popis
– Volný čas, prázdniny, dovolená
– Bydlení, město, venkov
– Škola, vzdělávání
– Práce, pracovní příležitosti, povolání
– Zdraví, nemoci, životospráva
– Rodina, rodinné vztahy, svátky
– Stravování, česká kuchyně a
– anglická kuchyně

Styly písemného projevu
– Zpráva,
– Poznámka,
– Formální a neformální dopis
– Inzerát
– E-mail 
– Oznámení
– Anketa,
– Pozvání

Poznatky o České republice
– Česká republika
– Praha

66
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2. ročník – Anglická konverzace – Podnikání – denní studium

Rozpis výsledků vzdělávání a učiva Počet hodin celkem: 66

Výsledky vzdělávání Rozpis učiva
Počet
hodin

Student:
– vyjadřuje se ústně i písemně; samostatně

a bez přípravy k tématům každodenního 
i veřejného života 

– řeší pohotově a vhodně standardní
řečové situace každodenního i profesního
života

– domluví se v běžných i méně častých
situacích

– používá stylisticky vhodné obraty
– prokazuje všeobecné znalosti o geogra-

fických, demografických, hospodářských,
politických a kulturních faktorech
anglicky mluvících zemí a uplatňuje
je také v porovnání s reáliemi mateřské
země;

– uplatňuje v komunikaci sociokulturní
specifika daných zemí

Tematické okruhy, komunikační 
situace
– Nakupování a služby, možnosti

a nabídka v místě bydliště
– Cestování a turistika, doprava

v mém regionu
– Kultura, kulturní vyžití v regionu
– Sport, vztah ke sportu, sport 

v regionu a v ČR
– Příroda, vztah k přírodě a zvířatům,

počasí, roční období
– Věda a technika
– Stát a společnost

Styly písemného projevu
– Formální a neformální dopis
– Reklamace,
– Stížnost
– Vzkaz. 
– Pohlednice
– Popis
– Vyprávění
– Úvaha

Poznatky o anglicky mluvících 
zemích
– Great Britain
– U.S.A.
– Canada
– Australia
– New Zealand 66
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1. ročník – Anglický jazyk – obor Podnikání – dálkové studium 

Rozpis výsledků vzdělávání a učiva Počet hodin celkem: 24

Výsledky vzdělávání Rozpis učiva
Počet
hodin

Student:
– rozumí souvislým projevům rodilých

mluvčích s přiměřeným množstvím
neznámých slov a frází

– vyhledá v promluvě hlavní a vedlejší
myšlenky a důležité informace

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

– pro vyhledání informací zvolí správnou
techniku čtení

– pro překlad textů vybírá vhodné typy
slovníků

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

– sděluje obsah, hlavní myšlenky
   a informace vyslechnuté nebo přečtené
– experimentuje a hledá různé způsoby

vyjádření srozumitelné pro posluchače
– zformuluje vlastní myšlenky a vytvoří

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

– vyjádří písemně svůj názor na text
nebo na dané téma

– popisuje obrázek na různá témata
– vyměňuje si informace, které jsou

běžné při neformálních hovorech
– při pohovorech, na které je připraven,

klade vhodné otázky a reaguje na dotazy
– zformuluje radu a doporučení, vyjadřuje

a obhajuje svůj názor
– zaznamená vzkazy volajících a odpovídá

na ně v telefonickém rozhovoru
– vyslovuje srozumitelně co nejblíže

přirozené výslovnosti
– podle svých možností s jistou mírou

sebedůvěry aktivně používá získanou
slovní zásobu včetně vybrané frazeologie

– používá opisné prostředky v neznámých 
situacích

– v ústním a písemném projevu uplatňuje
získaná gramatická pravidla

1. Řečové dovednosti:

Receptivní
– poslech s porozuměním monologů
   a dialogů a krátkých nahrávek
   rodilých mluvčích
– texty v učebnicích, na internetu
   a autentické materiály
– techniky čtení

Produktivní
– reprodukce textu
– popis obrázku, popis scény 
  na obrázku

– dopis, sdělení, vyprávění (rozsah
  přibližně 100 slov)

Interaktivní
– neformální rozhovory
– pohovory na dané téma 
– telefonický rozhovor

2. Jazykové prostředky
– přirozená výslovnost
– slovní zásoba a frazeologie
– další morfologická pravidla

3. Gramatické kompetence
– používání členů
– zpřesňování vlastností a používání 
 jednotlivých slovních druhů

– správné používání slovesných časů
– používání slovesných vazeb
– používáním předložkových vazeb
– správné používání větné vazby

24
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2. ročník – Anglický jazyk – Podnikání – dálkové studium 

Rozpis výsledků vzdělávání a učiva Počet hodin celkem: 24

Výsledky vzdělávání Rozpis učiva
Počet
hodin

Student:
– rozumí přiměřeným souvislým projevům

a diskuzím rodilých mluvčích 
pronášených ve standardním tempu;

– rozpozná význam obecných sdělení
– odhaduje význam neznámých slov

podle kontextu a způsobu tvoření;
– orientuje se v textech na internetu;
– přednese připravenou prezentaci

ze svého oboru a reaguje na jednoduché
dotazy publika;

– vyjadřuje se ústně i písemně v běžných
situacích 

– napíše vlastní životopis 
– zapojí se do hovoru bez přípravy;
– zapojí se do odborné debaty nebo

argumentace, týká-li se známého tématu;
– přeformuluje a objasní pronesené

sdělení, zprostředkuje informaci dalším
lidem;

– rozlišuje základní zvukové prostředky
daného jazyka a koriguje odlišnosti
zvukové podoby jazyka;

– používá opisné prostředky při
   vyjadřování složitějších myšlenek
– používá vhodně základní odbornou

slovní zásobu 
– uplatňuje základní způsoby tvoření slov

v jazyce;
– dodržuje základní pravopisné normy

v písemném projevu
– systematicky používá základní 

gramatické prostředky

1. Řečové dovednosti:
Receptivní
– poslech monologů a dialogů proná-
 šených ve standardním hovorovém 
 tempu

– poslech s porozuměním – výběr
 možností,

– texty s mezerami – doplňování vět
  nebo slov

Produktivní
– základy diskuze
– vlastní monologický projev ústní 
  i písemný – plynulost projevu
  materiálem

– životopis a motivační dopis, 
  formální a neformální dopis

– písemné sdělení v rozsahu 150  
 170 slov

Interaktivní
– vyjádření názoru, návrhu a reakce
– rozhovory na běžná témata ze života
– diskuze, argumentace

2. Jazykové prostředky
– základy syntaxu
– výslovnost (zvukové prostředky 
 jazyka)

– slovní zásoba a její tvoření
– gramatika (morfologie, lexikologie
 a syntax)

– grafická podoba jazyka a pravopis

3) Gramatické prostředky
– užívání trpného rodu
– užívání kondicionálu
– vysvětlení a užívání participia
– vysvětlení a užívání gerundia
– správné užití gramatických jevů 
 v příslušných větách

24
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3. ročník – Anglický jazyk – Podnikání – dálkové studium 

Rozpis výsledků vzdělávání a učiva Počet hodin celkem: 22

Výsledky vzdělávání Rozpis učiva
Počet
hodin

Student:
– dobře rozumí souvislým projevům

a diskuzím rodilých mluvčích 
pronášených ve standardním tempu

– rozpozná význam hlášení
– orientuje se v odborných textech,

v autentických materiálech a v textech
na internetu;

– přednese podrobněji připravenou
prezentaci ze svého oboru a reaguje 
na dotazy publika;

– vyjadřuje se ústně i písemně v běžných
situacích 

– sestaví motivační dopis k žádosti 
o zaměstnání

– běžně se zapojí  do hovoru bez 
   přípravy
– zapojí se do odborné debaty nebo

argumentace
– jasně a srozumitelně přeformuluje
   a objasní pronesené sdělení
– rozlišuje zvukové prostředky

daného jazyka a koriguje odlišnosti
zvukové podoby jazyka

– vhodně používá opisné prostředky 
při vyjadřování složitějších myšlenek

– uplatňuje běžné způsoby tvoření slov
v jazyce;

– dodržuje pravopisné normy
v písemném projevu

– systematicky používá gramatické 
prostředky

1. Řečové dovednosti:
Receptivní
– reprodukce monologů a dialogů
– vyhledání informací
– internetové stránky, inzeráty 
   a reklamní texty – poslech
   s porozuměním

Produktivní
– vedení diskuze 
– vlastní monologický projev ústní i 

písemný
– životopis a motivační dopis, 

formální a neformální dopis
– písemné sdělení v rozsahu 120 – 

150 slov

Interaktivní
– rozhovory na libovolná témata 
– diskuze, argumentace, prosazování

vlastního názoru
– dosahování koncensu
– rozhovory s klienty, pracovní 

pohovory

2. Jazykové prostředky
– procvičování syntaxu
– pokročilá slovní zásoba a její 
  tvoření

3) Gramatické prostředky
– zpřesnění používání různých 

druhů vět
– používání spojek v souvětí
– vysvětlení frázových sloves
– nepřímá řeč a časová souslednost
– používání předpon a přípon

22
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1. ročník – Anglická konverzace – obor Podnikání – dálkové studium

Rozpis výsledků vzdělávání a učiva Počet hodin celkem: 6

Výsledky vzdělávání Rozpis učiva
Počet
hodin

Student:
– používá jednoduché známé zdvořilostní

fráze
– požádá partnera o zopakování pronesené

výpovědi
– představí sebe, či druhou osobu
– vyjadřuje se ústně i písemně k běžným 

konverzačním tématům
– reprodukuje popis osoby
– v neznámém prostředí se zeptá na cestu

a stejně tak i podá podrobné informace
o cestě jiným osobám

– vyměňuje si informace v rámci řízeného
dialogu

– iniciuje dialog na procvičená témata
– řeší pohotově a vhodně standardní řečové

situace i jednoduché a frekventované
situace týkající se pracovní činnosti

– používá stylisticky vhodné obraty
   umožňující nekonfliktní vztahy 
   a komunikaci

Tematické okruhy, komunikační 
situace
– člověk, životopis, charakteristika,
   popis
– volný čas, prázdniny, dovolená
– bydlení, město, venkov
– škola, vzdělávání
– práce, pracovní příležitosti, povolání
Styly písemného projevu
– zpráva,
– poznámka,
– formální a neformální dopis
– inzerát
– E-mail 
– oznámení
Poznatky o ČR a Praze
– Česká republika
– Praha

6
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2.ročník – Anglická konverzace – obor Podnikání – dálkové studium

Rozpis výsledků vzdělávání a učiva Počet hodin celkem: 6

Výsledky vzdělávání Rozpis učiva
Počet
hodin

Student:
– požádá o zboží v obchodě

zeptá se na cenu, nebo zda si může
oblečení vyzkoušet, upřesní požadavek
(velikost, barvu), vyjádří množství zboží 
a řekne, zda si zboží vezme či ne

– převede dosud používané britské 
jednotky (libra, pinta);

– vyjadřuje se ústně i písemně; samostatně
a bez přípravy k tématům každodenního
i veřejného života 

– domluví se v běžných situacích;
– používá stylisticky vhodné obraty;
– prokazuje znalosti prostředí zemí dané

jazykové oblasti z pohledu zeměpisného,
demografického, hospodářského,
politického a kulturního atp.

Tematické okruhy, komunikační 
situace
– zdraví, nemoci, životospráva
– rodina, rodinné vztahy, svátky
– stravování, česká kuchyně 
  a anglická kuchyně

– nakupování a služby, možnosti
  a nabídka v místě bydliště

– cestování a turistika, doprava 
  v mém regionu

– kultura, kulturní vyžití v regionu
Styly písemného projevu
– formální a neformální dopis
– anketa,
– pozvání
– reklamace,
– stížnost
– vzkaz. 
– pohlednice
Poznatky o anglicky mluvících 
zemích
– Velká Británie
– U.S.A.

6
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3.ročník – Anglická konverzace – obor Podnikání – dálkové studium

Rozpis výsledků vzdělávání a učiva Počet hodin celkem: 6

Výsledky vzdělávání Rozpis učiva
Počet
hodin

Student:
– vyjadřuje se ústně i písemně; samostatně

a bez přípravy k tématům každodenního
i veřejného života 

– řeší pohotově a vhodně standardní 
řečové situace každodenního i 
profesního života 

– domluví se i v méně častých situacích;
– používá běžně stylisticky vhodné obraty
– prokazuje znalosti prostředí zemí dané

jazykové oblasti z pohledu 
zeměpisného,

demografického, hospodářského,
politického a kulturního atp.

– uplatňuje v komunikaci vhodně vybraná
sociokulturní specifika daných zemí.

Tematické okruhy, komunikační 
situace
– sport, vztah ke sportu, sport v reginu
  a v ČR

– příroda, vztah k přírodě a zvířatům,
  počasí, roční období

– věda a technika
– stát a společnost
Styly písemného projevu
– formální a neformální dopis 
– popis
– vyprávění
– úvaha
Poznatky o anglicky mluvících 
zemích
– Canada
– Australia
– New Zealand

6
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Německý jazyk
Konverzace v německém jazyce

Kód a název oboru vzdělání:
64-41-L/51 Podnikání 

název ŠVP:
Podnikání

Forma vzdělávání: denní, (dálkové)
Délka studia: 2 roky, (3 roky) 

Stupeň poskytovaného vzdělání:
střední vzdělání s maturitní zkouškou

Datum platnosti ŠVP:
od 1. 9. 2016

Pojetí výuky (metody a formy výuky, materiální zabezpečení): 

Vzdělávání v německém jazyce navazuje na RVP 64-41-L/51 a směřuje k osvojení kvalitní
úrovně jazykových znalostí a komunikativních dovedností, která odpovídá minimálně stupnici
B1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.  Rozsah produktivní slovní
zásoby  činí  přibližně  900  lexikálních  jednotek  za  rok.  Z  toho  obecně  odborná  a  odborná
terminologie tvoří  více než 30% slovní zásoby za studium. Je žádoucí používat  aktivizující
didaktické metody, organizovat činnosti podporující zvýšenou myšlenkovou aktivitu studentů,
objevovat pro ně strategie učení. Součástí výuky mohou být i úkoly zadané k samostatnému
domácímu vypracování a to pro celou skupinu či v případě potřeby individuálně. Hodnocení
domácích úkolů se promítá do výsledného hodnocení studenta. 
K podpoře výuky jazyků je vhodné používat vedle tradičních (mapy, ukázky textů, slovníky)
i multimediální  výukové  programy a  internet,  organizovat  výměnné  zájezdy  jako  podpůrné
aktivity  pro  poznávání  života  v  multikulturní  společnosti,  podporovat  vedení  jazykového
portfolia.  Je  vhodné  výuku  orientovat  prakticky,  se  zaměřením  na  řečové  dovednosti
a postupné  zkvalitňování  jazykové  správnosti  projevu,  uplatňovat  výukové  metody
zprostředkovávající studentům techniky samostatného učení a řešení problémů i týmové spolu-
práce. 

Obecné cíle předmětu:
Vzdělávání směřuje k tomu, aby žáci dovedli: 

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

 efektivně  pracovat  s  cizojazyčným  textem,  včetně  jednoduššího  odborného  textu,
využívat text jako zdroj poznání i jako prostředku ke zkvalitňování svých jazykových
znalostí 
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 získávat informace o světě, zvláště o zemích studovaného jazyka a získané poznatky
využívat ke komunikaci 

 pracovat  se  slovníky,  jazykovými  aj.  příručkami,  popř.  i  s dalšími  zdroji  informací
v německém jazyce včetně internetu. 

 využívat práce s těmito informačními zdroji ke studiu jazyka i k prohlubování svých
všeobecných vědomostí a dovedností 

 efektivně se učit  německý jazyk,  využívat  vědomosti  a dovednosti  získané ve výuce
mateřského jazyka při studiu německého jazyka 

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

 aplikovat znalosti z matematiky při řešení pracovních úkolů v německém jazyce
 chápat a respektovat tradice, zvyky a odlišné sociální a kulturní hodnoty jiných národů

a jazykových oblastí a ve vztahu k představitelům jiných kultur se projevovat v souladu
se zásadami demokracie

Charakteristika učiva:

a) Německý jazyk

Ročník Stručný popis vzdělávacího obsahu
Týdenní hodinová dotace
denní/dálkové studium

1.
Řečové dovednosti
Jazykové prostředky
Gramatické kompetence 

99 / 24

2.
Řečové dovednosti
Jazykové prostředky
Gramatické kompetence

99 / 24

3.
Řečové dovednosti
Jazykové prostředky
Gramatické kompetence

 0 / 22

b)Konverzace v německém jazyce

Ročník Stručný popis vzdělávacího obsahu
Roční hodinová dotace denní / 
dálkové studium

1.

Tematické okruhy,
Komunikační situace a jazykové funkce
Styly písemného projevu
Poznatky o německy mluvících zemích

66 / 6

2.

Tematické okruhy,
Komunikační situace a jazykové funkce
Styly písemného projevu
Poznatky o německy mluvících zemích

66 / 6

3.

Tematické okruhy,
Komunikační situace a jazykové funkce
Styly písemného projevu
Poznatky o německy mluvících zemích

0 / 6

ŠVP Podnikání                                                   51



 

Výsledky vzdělávání v oblasti citů, postojů a preferencí hodnot: 

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

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

Mezipředmětové vztahy:
Všeobecná témata využívají mezipředmětové vztahy s občanskou a společenskou výchovou.
Gramatika  je  pojata  jako  podpůrný  prostředek  k  získání  praktických  kompetencí  v  oblasti
receptivní i produktivní, využívá znalosti z českého a německého jazyka.
 
Hodnocení výsledků žáků: 
Žáci jsou hodnoceni průběžně v souladu s Klasifikačním řádem Středního odborného učiliště,
Sedlčany.  Při  hodnocení  se  uplatňuje  sebehodnocení,  kolektivní  hodnocení  a  individuální
přístup k žákům (k žákům se specifickými vzdělávacími potřebami se přistupuje individuálně).
Úroveň  znalostí  a  dovedností  je  zjišťována  krátkými  písemnými  testy,  na  konci  každého
pololetí  souhrnnou písemnou  prací.  Průběžně je  rovněž  hodnocen ústní  projev a  schopnost
porozumět  německému  mluvenému  slovu,  a  to  při  dialogu  na  zadané  téma,  či  v  průběhu
vyučovací  hodiny.  V  konečném  hodnocení  se  promítá  i  aktivní  přístup  žáka  ke  studiu
německého jazyka,  jeho samostatnost,  schopnost produktivní spolupráce v kolektivu atd. Při
hodnocení  je  důraz  kladen  na  schopnost  samostatné  aplikace  získaných  poznatků  v  praxi,
zejména v oblasti efektivní komunikace v cizím jazyce. 

Přínos předmětu k rozvoji klíčových kompetencí: 
komunikativní: 

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

 své myšlenky a projevy formulovat srozumitelně a souvisle 
 připravovat se na aktivní život v multikulturní společnosti 
 osvojovat  si  praktické  řečové  dovedností  cizího  jazyka  jako  nástroje  dorozumění

v situacích každodenního osobního a pracovního života
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 naslouchat pozorně druhým, účastnit  se diskuzí (formulovat  a zdůvodnit  své názory,
vyslechnout názory druhých a vhodně na ně reagovat) 

 zpracovávat věcně správně a srozumitelně přiměřeně náročné texty na běžná i odborná
témata, pracovní a jiné písemnosti (žádosti, životopis, vyplňování formulářů), používat
při tom adekvátní stylistické a jazykové prostředky 

 rozšiřovat své znalosti o světě a využívat všechny moderní informační zdroje
 vyjadřovat se a vystupovat v souladu se zásadami kultury projevu a chování 

sociální a personální:
 kriticky  hodnotit  své  osobní  dispozice,  uvědomovat  si  vlastní  přednosti,  meze

i nedostatky a pracovat sami na sobě 
 plánovat svůj život a pracovní kariéru 
 ke svému učení využívat zkušeností jiných lidí a učit se i na základě zprostředkavaných

zkušeností 
 adaptovat se na pracovní prostředí a nové požadavky 
 pracovat samostatně i v týmu 
 přijímat a plnit odpovědně svěřené úkoly 
 uznávat autoritu nadřízených 
 přispívat  k  vytváření  vstřícných  mezilidských  vztahů,  k  předcházení  osobním

konfliktům a k odstraňování diskriminace 

k pracovnímu uplatnění a podnikání:
 absolventi by měli být připraveni přizpůsobovat se měnícím se pracovním podmínkám a

celoživotně  se  vzdělávat;  vhodně  komunikovat  s  potencionálními  zaměstnavateli,
prezentovat sebe i svoji odbornost

k využívání prostředků informačních a komunikačních technologií a práce s informacemi
 absolventi  by měli  pracovat s osobním počítačem a dalšími prostředky informačních

a komunikačních  technologií;  získávat  informace  z  otevřených  zdrojů  a  dále  je
zpracovávat

 posuzovat rozdílnou věrohodnost různých informačních zdrojů
odborné 

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

Předmětem se prolínají průřezová témata: 
Člověk v demokratické společnosti

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

Informační a komunikační technologie
 žáci pracují s PC v hodinách jazykového vyučování
  vyhledávají informace na internetu
 zpracovávají žákovské projekty a prezentace v programech PC

Člověk a životní prostředí
 vzdělávání  vede  žáka  k  citlivému  přístupu  k  životnímu  prostředí,  zejména  třídění

odpadu, výběru obalových materiálů apod.
 žáci rozvíjí schopnosti komunikovat a argumentovat v oblasti environmentální výchovy
 ve výuce jsou zařazována témata zaměřená na ekologickou problematiku
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1. ročník – Německý jazyk – Podnikání – denní studium

Rozpis výsledků vzdělávání a učiva Počet hodin celkem: 99
2. ročník – Německý jazyk – Podnikání  ̶  denní studium

Rozpis výsledků vzdělávání a učiva Počet hodin celkem: 99

Výsledky vzdělávání Rozpis učiva
Počet
hodin

Student:
– rozumí přiměřeným souvislým projevům

a diskuzím rodilých mluvčích 
pronášených ve standardním tempu;

– rozpozná význam obecných sdělení
a hlášení;

– odhaduje význam neznámých slov
podle kontextu a způsobu tvoření;

– orientuje se v odborných textech,
v autentických materiálech a v textech
na internetu

– přednese připravenou prezentaci
ze svého oboru a reaguje na jednoduché
dotazy publika

– vyjadřuje se ústně i písemně v běžných
situacích

– napíše vlastní životopis a sestaví
   motivační dopis k žádosti o zaměstnání

zapojí se do hovoru bez přípravy
– zapojí se do odborné debaty nebo

argumentace, týká-li se známého
tématu

– přeformuluje a objasní pronesené
sdělení, zprostředkuje informaci dalším
lidem;

– rozlišuje základní zvukové prostředky
daného jazyka a koriguje odlišnosti
zvukové podoby jazyka;

– používá opisné prostředky při
   vyjadřování složitějších myšlenek;
– používá vhodně základní odbornou

slovní zásobu ze svého studijního
oboru;

– uplatňuje základní způsoby tvoření slov
v jazyce;

– dodržuje základní pravopisné normy
v písemném projevu;

1. Řečové dovednosti:
Receptivní
– poslech monologů a dialogů  
 pronášených ve standardním 
 hovorovém tempu

– poslech s porozuměním – výběr 
 možností, vyhledání informací

– internetové stránky, inzeráty 
 a reklamní texty

– texty s mezerami – doplňování vět 
 nebo slov

Produktivní
– monologický projev – plynulost 
 projevu

– životopis a motivační dopis, 
 formální a neformální dopis

– písemné sdělení v rozsahu 120 – 150 
 slov

Interaktivní
– rozhovory na běžná témata ze života
– diskuze, argumentace
– rozhovory s klienty, pracovní
   pohovory
2. Jazykové prostředky
– výslovnost (zvukové prostředky 
 jazyka)

– slovní zásoba a její tvoření
– gramatika (morfologie, lexikologie 
 a syntax)

– grafická podoba jazyka a pravopis
3. Gramatické prostředky
– stupňování
– příslovce na – stens
– časové věty a spojky
– kondicionál
– infinitivní vazby

99
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1. ročník – Konverzace v německém jazyce – Podnikání – denní studium

Rozpis výsledků vzdělávání a učiva Počet hodin celkem: 66

Výsledky vzdělávání Rozpis učiva
Počet
hodin

Student:
– používá jednoduché známé zdvořilostní

fráze
– požádá partnera o zopakování pronesené

výpovědi
– představí sebe, či druhou osobu
– vyjadřuje se ústně i písemně k běžným 

konverzačním tématům
– reprodukuje popis osoby
– v neznámém prostředí se zeptá na cestu

a stejně tak i podá podrobné informace
o cestě jiným osobám

– požádá o zboží v obchodě
zeptá se na cenu nebo zda si může
oblečení vyzkoušet, upřesní požadavek
(velikost, barvu), vyjádří množství zboží 
a řekne, zda si zboží vezme či ne

 – vyměňuje si informace v rámci řízeného
dialogu

– iniciuje dialog na procvičená témata
– řeší pohotově a vhodně standardní řečové

situace i jednoduché a frekventované 
situace týkající se pracovní činnosti;

– používá stylisticky vhodné obraty
umožňující nekonfliktní vztahy 
a komunikaci;

– prokazuje znalosti prostředí zemí dané
jazykové oblasti z pohledu zeměpisného,
demografického, hospodářského,
politického a kulturního atp.

- uplatňuje v komunikaci vhodně vybraná
sociokulturní specifika daných zemí.

Tematické okruhy, komunikační 
situace
– Člověk, životopis, charakteristika, 

popis
– Volný čas, prázdniny, dovolená
– Bydlení, město, venkov
– Škola, vzdělávání v ČR a Němec-

ku, naše škola
– Práce, pracovní příležitosti, volba 

povolání
– Zdraví, nemoci, životospráva
– Rodina, rodinné vztahy, svátky 
– Stravování, česká a německá 

kuchyně
Styly písemného projevu
– Anketa
– Popis
– Formální a osobní dopis
– Pozvánka
– Zpráva, oznámení, vzkaz
Poznatky o ČR a německy 
mluvících zemích
– Česká republika
– Praha
– Rakousko

66
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2. ročník – Konverzace v německém jazyce – Podnikání – denní studium

Rozpis výsledků vzdělávání a učiva Počet hodin celkem: 66

Výsledky vzdělávání Rozpis učiva
Počet
hodin

Student:
– vyjadřuje se ústně i písemně; samostatně

a bez přípravy k tématům každodenního
i veřejného života

– řeší pohotově a vhodně standardní řečové
situace každodenního i profesního života

– domluví se v běžných i méně častých
situacích

– používá stylisticky vhodné obraty
– prokazuje všeobecné znalosti o geogra-

fických, demografických, hospodářských,
politických a kulturních faktorech 
německy mluvících zemí a uplatňuje je 
také v porovnání s reáliemi mateřské 
země

– uplatňuje v komunikaci sociokulturní
specifika daných zemí 

Tematické okruhy, komunikační 
situace
– Nakupování a služby, možnosti a 

nabídka v místě bydliště
– Cestování a turistika, doprava 

v mém regionu
– Kultura, kulturní vyžití v regionu,
– Sport, vztah ke sportu, sport v ČR 

a regionu, sportovní podniky
– Příroda, můj vztah k přírodě 

a zvířatům, roční období, počasí
– Věda a technika
– Stát a společnost
Styly písemného projevu
– Pohlednice
– Recenze
– Inzerát
– Vyprávění
– Úvaha
Poznatky o německy mluvících 
zemích
– Německo a Berlín
– Švýcarsko

66
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1. ročník – Německý jazyk – Podnikání – dálkové studium

Rozpis výsledků vzdělávání a učiva Počet hodin celkem: 24

Výsledky vzdělávání Rozpis učiva
Počet
hodin
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Student:
– rozumí souvislým projevům rodilých

mluvčích s přiměřeným množstvím
neznámých slov a frází

– vyhledá v promluvě hlavní a vedlejší
myšlenky a důležité informace

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

– pro vyhledání informací zvolí správnou
techniku čtení

– pro překlad textů vybírá vhodné typy
slovníků

– vyhledá informace na internetových
stránkách, v reklamních materiálech
a v odb. textech přiměřené náročnosti

– sděluje obsah, hlavní myšlenky a infor-
mace vyslechnuté nebo přečtené

– experimentuje a hledá různé způsoby
vyjádření srozumitelné pro posluchače

– zformuluje vlastní myšlenky a vytvoří
text o událostech a zážitcích v podobě
popisu, sdělení, vyprávění, dopisu
a odpovědi na dopis

– vyjádří písemně svůj názor na text
nebo na dané téma

– popisuje obrázek na různá témata
– vyměňuje si informace, které jsou

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

klade vhodné otázky a reaguje na dotazy
– zformuluje radu a doporučení, vyjadřuje

a obhajuje svůj názor;
– zaznamená vzkazy volajících a odpovídá

na ně v telefonickém rozhovoru;
– vyslovuje srozumitelně co nejblíže

přirozené výslovnosti;
– podle svých možností s jistou mírou
   sebedůvěry aktivně používá získanou

slovní zásobu včetně vybrané frazeologie
– používá opisné prostředky v neznámých

situacích;
– v ústním a písemném projevu uplatňuje

získaná gramatická pravidla;

1. Řečové dovednosti:
Receptivní
– poslech s porozuměním monologů 
 a dialogů a krátkých nahrávek 
 rodilých mluvčích

– texty v učebnicích, na internetu 
 a autentické materiály

– techniky čtení

Produktivní
– reprodukce textu
– popis obrázku, popis scény 
  na obrázku

– dopis, sdělení, vyprávění (rozsah
  přibližně 100 slov)

Interaktivní
– neformální rozhovory
– pohovory na dané téma
– telefonický rozhovor

2. Jazykové prostředky
– přirozená výslovnost
– slovní zásoba a frazeologie
– další morfologická pravidla

3. Gramatické kompetence
– určité a neurčité členy, časování 
 sloves

– slovosled
– zájmena
– předložky
– silná slovesa v přítomném čase
– rozkazovací způsob 
– zvratná slovesa

24

2. ročník – Německý jazyk – Podnikání – dálkové studium

Rozpis výsledků vzdělávání a učiva Počet hodin celkem: 24
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Výsledky vzdělávání Rozpis učiva
Počet
hodin

Student:
– rozumí přiměřeným souvislým projevům

a diskuzím rodilých mluvčích 
pronášených ve standardním tempu

– rozpozná význam obecných sdělení
– odhaduje význam neznámých slov

podle kontextu a způsobu tvoření;
– orientuje se v textech na internetu;
– přednese připravenou prezentaci

ze svého oboru a reaguje na jednoduché
dotazy publika;

– vyjadřuje se ústně i písemně v běžných
situacích

– napíše vlastní životopis
– zapojí se do hovoru bez přípravy;
– zapojí se do odborné debaty nebo

argumentace, týká-li se známého
tématu

– přeformuluje a objasní pronesené
sdělení, zprostředkuje informaci dalším
lidem

– rozlišuje základní zvukové prostředky
daného jazyka a koriguje odlišnosti
zvukové podoby jazyka

– používá opisné prostředky při
   vyjadřování složitějších myšlenek
– používá vhodně základní odbornou

slovní zásobu;
– uplatňuje základní způsoby tvoření slov

v jazyce;
– dodržuje základní pravopisné normy

v písemném projevu 
– systematicky používá základní 

gramatické prostředky

1. Řečové dovednosti:
Receptivní
– poslech monologů a dialogů
  pronášených ve standardním 
  hovorovém tempu

– poslech s porozuměním – výběr 
  možností,

– texty s mezerami – doplňování vět 
 nebo slov

Produktivní
– základy diskuze
– vlastní monologický projev ústní
  i písemný  ̶  plynulost projevu

– životopis a motivační dopis, 
  formální a neformální dopis

– písemné sdělení v rozsahu 150 – 170 
  slov

Interaktivní
– vyjádření názoru, návrhu a reakce
– rozhovory na běžná témata ze života
– diskuze, argumentace
2. Jazykové prostředky
– základy syntaxu
– výslovnost (zvukové prostředky 
  jazyka)

– slovní zásoba a její tvoření
– gramatika (morfologie, lexikologie
  a syntax)

– grafická podoba jazyka a pravopis
3. Gramatické prostředky

– vedlejší věty
– préteritum a perfektum slabých sloves
– koncovky přídavných jmen
– předložkové vazby sloves
– zájmenná a směrová příslovce
– sloveso werden 24

 

3. ročník – Německý jazyk – Podnikání – dálkové studium

Rozpis výsledků vzdělávání a učiva Počet hodin celkem: 22
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Výsledky vzdělávání Rozpis učiva
Počet
hodin

Student:
– dobře rozumí souvislým projevům

a diskuzím rodilých mluvčích 
pronášených ve standardním tempu

– rozpozná význam hlášení
– orientuje se v odborných textech,

v autentických materiálech 
a v textech na internetu

– přednese podrobněji připravenou 
prezentaci ze svého oboru a reaguje 
na dotazy publika

– vyjadřuje se ústně i písemně 
v běžných situacích

– sestaví motivační dopis k žádosti 
o zaměstnání

– běžně se zapojí do hovoru bez 
přípravy

– zapojí se do odborné debaty nebo
argumentace

– jasně a srozumitelně přeformuluje 
a objasní pronesené sdělení

– rozlišuje zvukové prostředky daného 
jazyka a koriguje odlišnosti zvukové 
podoby jazyka

– vhodně používá opisné prostředky
při vyjadřování složitějších myšlenek;

– uplatňuje běžné způsoby tvoření slov
v jazyce

– dodržuje pravopisné normy
v písemném projevu

– systematicky používá gramatické 
prostředky

1. Řečové dovednosti:
Receptivní
– reprodukce monologů a dialogů 
– poslech s porozuměním  
– vyhledání informací
– internetové stránky, inzeráty 
  a reklamní texty

Produktivní
– vedení diskuze
– vlastní monologický projev ústní 
  i písemný 

– životopis a motivační dopis, 
  formální a neformální dopis

– písemné sdělení v rozsahu 120 – 150 
  slov

Interaktivní
– rozhovory na libovolná témata 
– diskuze, argumentace, prosazování 
  vlastního názoru

– dosahování konsensu
– rozhovory s klienty, pracovní 
  pohovory

2. Jazykové prostředky
– procvičování syntaxu
– pokročilá slovní zásoba a její tvoření
3. Gramatické prostředky

– silná slovesa
– smíšená slovesa
– trpný rod
– stupňování
– podmiňovací způsob
– budoucí čas 22

1. ročník – Konverzace v německém jazyce – Podnikání – dálkové studium

Rozpis výsledků vzdělávání a učiva Počet hodin celkem: 6
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Výsledky vzdělávání Rozpis učiva
Počet
hodin

Student:
– používá jednoduché známé zdvořilostní

fráze
– požádá partnera o zopakování pronesené

výpovědi
– představí sebe, či druhou osobu
– vyjadřuje se ústně i písemně k běžným

konverzačním tématům
– reprodukuje popis osoby
– v neznámém prostředí se zeptá na cestu

a stejně tak i podá podrobné informace
o cestě jiným osobám

– vyměňuje si informace v rámci řízeného
dialogu

– iniciuje dialog na procvičená témata
– řeší pohotově a vhodně standardní řečové

situace i jednoduché a frekventované  
situace týkající se pracovní činnosti;

– používá stylisticky vhodné obraty
umožňující nekonfliktní vztahy
a komunikaci;

Tematické okruhy, komunikační 
situace
– Člověk, životopis, charakteristika, 

popis
– Volný čas, prázdniny, dovolená
– Bydlení, město, venkov
– Škola, vzdělávání v ČR a 

Německu, naše škola
– Práce, pracovní příležitosti, volba

povolání
Styly písemného projevu
– Anketa
– Popis
– Formální a osobní dopis
Poznatky o ČR a Praze
–Česká republika
–Praha

6

2. ročník – Konverzace v německém jazyce – Podnikání – dálkové studium

Rozpis výsledků vzdělávání a učiva Počet hodin celkem: 6
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 Výsledky vzdělávání Rozpis učiva
Počet
hodin

Student:
– požádá o zboží v obchodě  zeptá se na 

cenu nebo zda si může oblečení vyzkou-
šet, upřesní požadavek (velikost, barvu), 
vyjádří množství zboží a řekne, zda si 
zboží vezme či ne

– vyjadřuje se ústně i písemně; samostatně
a bez přípravy k tématům
každodenního i veřejného života

– domluví se v běžných situacích
– používá stylisticky vhodné obraty
– prokazuje znalosti prostředí zemí dané

jazykové oblasti z pohledu zeměpisného,
demografického, hospodářského,
politického a kulturního atp.

   Tematické okruhy, komunikační 
situace
– Zdraví, nemoci, životospráva
– Rodina, rodinné vztahy, svátky 
– Stravování, česká a německá 

kuchyně
– Nakupování a služby, možnosti 

a nabídka v místě bydliště
– Cestování a turistika, doprava 

v mém regionu
– Kultura, kulturní vyžití v regionu,
Styly písemného projevu
– Pozvánka
– Zpráva, oznámení, vzkaz
– Pohlednice
– Recenze
Poznatky o německy mluvících 
zemích
– Rakousko
– Švýcarsko 6

3. ročník – Konverzace v německém jazyce – Podnikání – dálkové studium

Rozpis výsledků vzdělávání a učiva Počet hodin celkem: 6

Výsledky vzdělávání Rozpis učiva
Počet
hodin

Student:
– vyjadřuje se ústně i písemně; samostatně

a bez přípravy k tématům každodenního
i veřejného života

– řeší pohotově a vhodně standardní
řečové situace každodenního i profesního
života

– domluví se i v méně častých situacích
– používá běžně stylisticky vhodné obraty
– prokazuje znalosti prostředí zemí dané

jazykové oblasti z pohledu zeměpisného,
demografického, hospodářského,
politického a kulturního atp.

– uplatňuje v komunikaci vhodně vybraná
sociokulturní specifika daných zemí.

Tematické okruhy, komunikační 
situace
– Sport, vztah ke sportu, sport v ČR 

a regionu, sportovní podniky
– Příroda, můj vztah k přírodě
   a zvířatům, roční období, počasí
– Věda a technika
– Stát a společnost
Styly písemného projevu
– Inzerát
– Vyprávění
– Úvaha
Poznatky o Německu a Berlíně
– Německo a Berlín

6

Občanská nauka
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Kód a název oboru vzdělání:
61-41-L/51 Podnikání

Název ŠVP: 
Školní vzdělávací program pro obor Podnikání

Forma vzdělávání: denní, dálková 
Délka studia:2 roky, 3 roky 

Stupeň poskytovaného vzdělání:
střední vzdělání s maturitní zkouškou

Datum platnosti ŠVP: od 1. 9. 2016

Obecné cíle předmětu:

Předmět  základy  společenských  věd  směřuje  především k pozitivnímu  ovlivnění  hodnotové
orientace studentů tak,  aby byli  ve svém životě slušnými lidmi a informovanými aktivními
občany svého demokratického státu, aby jednali uvážlivě a odpovědně vůči sobě i občanské
komunitě. Základy společenských věd také učí žáky kriticky myslet, nenechat se manipulovat,
co nejvíce rozumět světu, v němž žijí. Cílem je příprava studentů na aktivní občanský život
v demokratické společnosti. Výuka souvisí úzce s dalšími všeobecně vzdělávacími i odbornými
předměty  –  dějepisem,  literaturou,  právní  naukou,  ekonomikou,  cestovním  ruchem
a praktickým životem.

Charakteristika:

Učivo  je  rozděleno  do  tematických  celků,  jež  zahrnují  pochopení  člověka  coby  individua
(základy psychologie), proces jeho začleňování do společnosti (úvod do sociologie), jeho pozici
v soudobém  politickém  systému,  její  vývoj  a  možnosti  politické  participace  (základy
politologie).  Akcentuje též jeho kulturní a duchovní rozměr a pozitivní hodnotové orientace
(základy  etiky,  estetiky,  filozofie),  nevyhýbá  se  ani  nutnosti  ochrany  životního  prostředí
(ekologie,      environmentální přístupy).

Denní forma:

Ročník Stručný popis vzdělávacího obsahu
Týdenní 
hodinová 
dotace

1.
Ideologie a její význam, demokracie a její problémy, 
politický systém ČR dle aktuálního stavu české politické 
scény, mediální výchova, globální problémy lidstva

1

2.
Filosofie, praktická filosofie, filosofické směry, etika a její 
význam v životě člověka, praktická a sociální etika

1

Dálková forma:
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Ročník Stručný popis vzdělávacího obsahu
Roční
hodinová
dotace

2.

Ideologie a její význam, demokracie a její problémy, 
politický systém ČR dle aktuálního stavu české politické 
scény, mediální výchova, globální problémy lidstva 
Filosofie, praktická filosofie, filosofické směry, etika a její 
význam v životě člověka, praktická a sociální etika

10

Výsledky vzdělávání v oblasti citů, postojů a preferencí hodnot: 

Výuka  základů  společenských  věd  směřuje  k tomu,  aby  studenti  měli  vhodnou  míru
sebevědomí,  vážili  si  svobody  a  demokracie,  jednali  v souladu  s humanitou,  byli  schopni
sebehodnocení, jednali odpovědně, usiluje se o to, aby studenti cítili potřebu občanské aktivity,
byli solidární a tolerantní, nenechali sebou manipulovat, oprostili se od předsudků a stereotypů.

Pojetí výuky (metody a formy výuky, materiální zabezpečení): 

Výuka je  vedena  formou výkladu,  diskuse,  skupinového vyučování,  prezentací  ve  třídě.  Je
využíváno  názorných  pomůcek,  internetu.  Žáci  jsou  vedeni  k samostatnosti,  odpovědnosti
a kultuře osobního projevu.

Hodnocení výsledků žáků: 

Ověřování  vědomostí,  znalostí  a  dovedností  prostřednictvím  verbálního  zkoušení,  testů
a písemných  prací,  známkovaných  referátů,  aktualit.  Podpora  rozvoje  autoevaluace
a kolektivního hodnocení.

Přínos předmětu k rozvoji klíčových kompetencí 

komunikativní: 
Studenti  jsou  schopni  vyjadřovat  se,  formulovat  své  myšlenky  srozumitelně  a  souvisle,
diskutovat, formulovat a obhajovat své názory a postoje, respektovat názory druhých, pracovat
s literaturou, zpracovávat odborná témata, určit jádro problému.

sociální a personální:
Studenti  jsou  připraveni  efektivně  se  učit  a  pracovat,  vyhodnocovat  dosažené  výsledky
a pokrok. Využívat ke svému učení zkušenosti jiných lidí.
Studenti  jsou  schopni  přispívat  k vytváření  vstřícných  mezilidských  vztahů,  nepodléhat
předsudkům a stereotypům v přístupu k jiným lidem, přijímat a plnit svěřené úkoly.

pracovní (odborné): 
Kompetence řešit samostatně běžné pracovní i mimopracovní problémy.
Studenti  jsou  schopni  volit  prostředky  a  způsoby  (pomůcky,  studijní  literaturu,  metody
a techniky) vhodné pro splnění jednotlivých aktivit, využívat zkušenosti a vědomosti získané
dříve.
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Studenti  umí  pracovat  s osobním  počítačem  a  dalšími  prostředky  informačních
a komunikačních  technologií,  získávat  informace  zejména  z internetu,  z odborné  literatury,
pracovat s informacemi.

Mezipředmětové vztahy:

Studenti využívají znalosti z dalších předmětů a dávají je do logických souvislostí, zejména se
jedná o dějepis, ekologii, ekonomika, právo a management.

Realizace průřezových témat:

Občan v demokratické společnosti:
 společnost, její členové a společenské skupiny, kultura, náboženství
 historický vývoj
 morálka, svoboda, odpovědnost, tolerance, solidarita, komunikace, řešení konfliktů.

Člověk a životní prostředí:  

 ochrana přírody, prostředí, krajiny, ekologie člověka, růst lidské populace, demografie,
životní prostředí člověka.

Člověk a svět práce

 zodpovědnost za vlastní život, význam vzdělávání pro život
 motivace k aktivnímu pracovnímu životu a k úspěšné kariéře.

Informační a komunikační technologie

 práce se softwarem a internetem.
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1. ročník – Občanská nauka – Podnikání – denní forma

Rozpis výsledků vzdělávání a učiva Počet hodin celkem: 33

Výsledky vzdělávání Rozpis učiva
Počet
hodin

Student: 
– zná politický systém ČR, charakteristiku 

politických stran vládních i nevládních 
dle aktuálního stavu politické scény

– sleduje média, dokáže diskutovat
   o aktuálních otázkách
– se zajímá o globální problémy ( životní 

prostředí, ekonomika, konzumní 
společnost)

– pracuje zejména formou referátů, diskuzí

1. Ideologie a její význam
– staré a nové ideologie (liberalismus, 

konzervatismus, komunismus, 
anarchismus, fašismus, antisemitismus, 
socialismus, nacionalismus, feminismus, 
enviromentalismus a jiné …ismy)

– demokracie a její problémy (korupce, 
kriminalita, extrémismus apod.)

17

Student:
– charakterizuje pojem ideologie, rozlišuje 

staré i nové ideologie
– vyjmenuje totalitní systémy a pokusí se 

uvést jejich dopad pro život lidí
– sleduje aktuální změny ve světě, využívá 

informační zdroje
– diskutuje o vývoji světa, charakterizuje 

třetí svět, debatuje o problémech 
současnosti, případně úspěších

– charakterizuje demokracii, její problémy 
v ČR i ve světě

2. Politický systém ČR, aktuální 
situace, mediální výchova a globál-
ní problémy lidstva
– vládní a nevládní politické strany

a hnutí v ČR
– zpravodajství – rozbor, reklamy a 

další způsoby ovlivňování lidí
– praktická cvičení, úvahy
   a kolektivní práce
– globalizace a její důsledky – referáty, 

diskuze

16

2. ročník – Občanská nauka – Podnikání – denní forma
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Rozpis výsledků vzdělávání a učiva Počet hodin celkem: 33

Výsledky vzdělávání Rozpis učiva
Počet
hodin

Student:
– vysvětlí jak lidé chápali svět
  v předfilosofickém období, vysvětlí pojem 
  mýtus 

– uvede otázky, kterými se filosofie zabývá
– charakterizuje filosofické discipliny a pro-
  měny filosofického myšlení v dějinách

– aplikuje filosofické problémy na konkrétní
  životní situace

– debatuje o praktických filosofických
   a etických otázkách

1.Filosofie, její disciplíny, praktická
  filosofie

– předfilosofické myšlení, přeměny
  filosofického myšlení, představitelé
  různých filosofických směrů, filosofické
  discipliny

– význam filosofie v životě člověka, 
  základní filosofické problémy (diskuze)

16

Student:
– objasní podstatu etiky, její význam v životě
  člověka

– charakterizuje projevy lidského jednání 
  a debatuje o nich s využitím konkrétních 
  příkladů

– objasní souvislost člověk – národ – vlast
– diskutuje o etických otázkách života 
  a smrti

– objasní postavení žen a mužů v různých 
  komunitách

– charakterizuje a hodnotí oblast výchovy 
  a vzdělání v souvislosti s patologickými 
  jevy současné společnosti

2. Etika a její význam v životě člověka
– etika, směry etiky, přehled etických 

teorií, základní etické pojmy ( viník, 
vina, svědomí, spravedlnost, odplata, 
svobodná vůle apod.)

– názory na smysl života, utváření
mravního charakteru, etické otázky
konce života

– praktická a sociální etika, hodnotová
orientace lidí (referáty, diskuze)

17

2. ročník – Občanská nauka – Podnikání – dálková forma
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Rozpis výsledků vzdělávání a učiva Počet hodin celkem: 10

Výsledky vzdělávání Rozpis učiva
Počet
hodin

Student:
– charakterizuje pojem ideologie, rozlišuje 

staré i nové ideologie
– vyjmenuje totalitní systémy a pokusí se 

uvést jejich dopad pro život lidí
– sleduje aktuální změny ve světě, využívá 

informační zdroje
– diskutuje o vývoji světa, charakterizuje 

třetí svět, debatuje o problémech 
současnosti, případně úspěších

– charakterizuje demokracii, její problémy 
v ČR i ve světě

– zná politický systém ČR, charakteristiku 
politických stran vládních i nevládních 
dle aktuálního stavu politické scény

– sleduje média, dokáže diskutovat
   o aktuálních otázkách
– se zajímá o globální problémy ( životní 

prostředí, ekonomika, konzumní 
společnost)

– pracuje zejména formou referátů, diskuzí
– vysvětlí jak lidé chápali svět
  v předfilosofickém období, vysvětlí pojem 
  mýtus 

– uvede otázky, kterými se filosofie zabývá
– charakterizuje filosofické discipliny a pro-
  měny filosofického myšlení v dějinách

– aplikuje filosofické problémy na konkrétní
  životní situace

– debatuje o praktických filosofických
   a etických otázkách
– objasní podstatu etiky, její význam 

v životě člověka
– charakterizuje projevy lidského jednání 
  a debatuje o nich s využitím konkrétních 
  příkladů

– objasní souvislost člověk – národ – vlast
– diskutuje o etických otázkách života 
  a smrti

– objasní postavení žen a mužů v různých
  komunitách

– charakterizuje a hodnotí oblast výchovy 
  a vzdělání v souvislosti s patologickými 
  jevy současné společnosti

1. Ideologie a její význam
– staré a nové ideologie (liberalismus, 

konzervatismus, komunismus, 
anarchismus, fašismus, antisemitismus, 
socialismus, nacionalismus, feminismus, 
enviromentalismus a jiné …ismy)

– demokracie a její problémy (korupce, 
kriminalita, extrémismus apod.)

2. Politický systém ČR, aktuální 
situace, mediální výchova a globální 
problémy lidstva

– vládní a nevládní politické strany
a hnutí v ČR

– zpravodajství – rozbor, reklamy a 
další způsoby ovlivňování lidí

– praktická cvičení, úvahy a kolektivní 
práce

– globalizace a její důsledky – referáty, 
diskuze

3.Filosofie, její disciplíny, praktická
filosofie

– předfilosofické myšlení, přeměny
filosofického myšlení, představitelé
různých filosofických směrů, filosofické
discipliny

– význam filosofie v životě člověka, 
základní filosofické problémy 
(diskuze)

 4. Etika a její význam v životě 
člověka

– etika, směry etiky, přehled etických 
teorií, základní etické pojmy ( viník, 
vina, svědomí, spravedlnost, odplata, 
svobodná vůle apod.)

– názory na smysl života, utváření
mravního charakteru, etické otázky
konce života

– praktická a sociální etika, hodnotová
   orientace lidí (referáty, diskuze)  

10
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Matematika

Kód a název oboru vzdělání:
61-41-L/51 Podnikání

Název ŠVP: 
Školní vzdělávací program pro obor Podnikání

Forma vzdělávání: denní, dálková 
Délka studia:2 roky,  3 roky 

Stupeň poskytovaného vzdělání:
střední vzdělání s maturitní zkouškou

Datum platnosti ŠVP: od 1. 9. 2016

Obecné cíle předmětu
Matematické vzdělávání směřuje k tomu, aby žáci dovedli: 

 využívat  matematických  poznatků  v  praktickém  životě  v situacích  ,které  souvisejí
s matematikou, 

 efektivně numericky počítat, používat a převádět běžné používané jednotky 
 matematizovat  jednoduché  reálné  situace,  užívat  matematický  model  a  vyhodnotit

výsledek řešení vzhledem k realitě
 zkoumat a řešit problémy
 vyhodnotit  informace  kvantitativního  charakteru  získané  z  různých  zdrojů  –  grafů,

diagramů a tabulek, správně se matematicky vyjadřovat. 

Charakteristika učiva 

Vychází z RVP 64-41-L/51 Podnikání z okruhu  Matematické vzdělávání

Denní forma

Ročník Stručný popis vzdělávacího obsahu
Týdenní
hodinová

dotace

1.

Číselné obory
Algebraické výrazy
Rovnice a nerovnice
Funkce
Posloupnosti a finanční matematika
Planimetrie 1

4

2.

Planimetrie 2
Stereometrie
Analytická geometrie
Kombinatorika, pravděpodobnost, statistika

3
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Dálková forma

Ročník Stručný popis vzdělávacího obsahu

Roční hodinová dotace

1.
Číselné obory
Algebraické výrazy
Rovnice a nerovnice

20

2.
Funkce
Posloupnosti a finanční matematika
Planimetrie 

30

3.
Stereometrie
Analytická geometrie
Kombinatorika, pravděpodobnost, statistika

30

Výsledky vzdělávání v oblasti citů, postojů a preferencí hodnot 

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

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

Hodnocení výsledků žáků 
Žáci jsou hodnoceni průběžně v souladu s Klasifikačním řádem SOU Sedlčany. 
Při  hodnocení  se  uplatňuje  sebehodnocení,  kolektivní  hodnocení  a  individuální  přístup
k žákům (k žákům se specifickými vzdělávacími potřebami se přistupuje individuálně).

Přínos předmětu k rozvoji klíčových kompetencí 

Kompetence k učení:
–  absolventi  by  měli  mít  pozitivní  vztah  k  učení  a  vzdělávání,  umět  střídat  různé  metody
a formy činností, vyhledávat informace v různých zdrojích, ovládat různé techniky učení, umět
si vytvořit vhodný studijní režim a podmínky, využívat ke svému učení zkušenosti své i jiných
lidí, sledovat a hodnotit pokrok při dosahování cílů svého učení, přijímat hodnocení výsledků
svého učení od jiných lidí, správně užívat osvojené matematické pojmy a vztahy, znát možnosti
svého dalšího vzdělávání, zejména v oboru a povolání.
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Kompetence k řešení problémů:
–  absolventi  umí  aplikovat  získané  znalosti  a  dovednosti  při  řešení  problému  v  ostatních
vyučovacích předmětech a reálném životě. Při řešení problémových úloh jsou schopni hledat
i alternativní  řešení,  které  umí  prezentovat  a  diskutovat  o  něm.  Vytváří  si  zásobu
matematických algoritmů a metod řešení.  Absolventi  by měli  porozumět zadání  úkolu nebo
určit jádro problému, získat informace potřebné k řešení problému, navrhnout způsob řešení,
popř.  varianty  řešení  a  zdůvodnit  je,  vyhodnotit  a  ověřit  správnost  zvoleného  postupu
a dosažených výsledků, uplatňovat při řešení problémů různé metody myšlení a myšlenkové
operace,  volit  prostředky  a  způsoby  vhodné  pro  splnění  jednotlivých  aktivit,  využívat
zkušeností  a  vědomostí  nabytých  dříve,  spolupracovat  při  řešení  problémů  s  jinými  lidmi.
Absolventi  umí  pracovat  s  chybou,  jsou schopni  provést  rozbor  problému,  plánovat  postup
řešení,  odhadnout  výsledky  řešení,  kriticky  zhodnotit  všechny  kroky,  využívat  zkušenosti
z praxe a navazovat na ně.

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

Kompetence sociální a personální:
–  absolventi  jsou schopni spolupráce při řešení problému, umí obhájit  svůj názor a zvolený
postup, při  týmové práci se učí soutěživosti,  uplatnění  individuálních schopností,  vědomostí
a dovedností.  Jsou vedeni  k  zodpovědnosti  při  plnění  úkolů.  Kriticky přistupují  k  přijatým
informacím.  Přispívají  k  vytváření  vstřícných  mezilidských  vztahů  a  předchází  osobním
konfliktům a nepodléhají stereotypům.
.
Předmětem matematika se prolínají uvedená průřezová témata:
Informační a komunikační technologie:
–  žáci  jsou  vedeni  k  racionálnímu  využívání  moderních  prostředků  výpočetní  techniky,
k zpracování a prezentaci dat v textové i grafické podobě.
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1. ročník – Matematika – Podnikání – denní forma

Rozpis výsledků vzdělávání a učiva Počet hodin celkem: 132

Výsledky vzdělávání Rozpis učiva
Počet
hodin

Student:
– provádí aritmetické operace
   v jednotlivých číselných oborech
– určí největší společný násobek
   a nejmenší společný dělitel přirozených 
   čísel
– řeší praktické úlohy na procenta a užívá 

trojčlenku
– určí absolutní hodnotu reálného čísla

a chápe její geometrický význam
– zapíše a znázorní intervaly, určí jejich 

průnik a sjednocení

Číselné obory
– přirozená čísla
– celá čísla 
– racionální čísla
– reálná čísla

18

– určí hodnotu výrazu
– rozloží mnohočlen na součin užitím 

vzorců a vytýkání
– provádí početní operace s mnohočleny, 

s lomenými výrazy, s výrazy obsahujícími 
mocniny a odmocniny

Algebraické výrazy
– algebraický výraz
– mnohočleny
– lomené výrazy
– výrazy s mocninami
   a odmocninami

27

– řeší lineární rovnice o jedné neznámé
– řeší početně i graficky soustavu dvou 

lineárních rovnic o dvou neznámých
– stanoví definiční obor rovnice
– vyjádří neznámou z rovnice
– řeší neúplné i úplné kvadratické rovnice
– používá vztahy mezi kořeny a koeficienty
– umí použít rovnice při řešení slovních
   úloh
– řeší lineární nerovnice a jejich soustavy
– řeší rovnice a nerovnice v součinovém 

a podílovém tvaru

Rovnice a nerovnice
– lineární rovnice a jejich soustavy
– rovnice s neznámou ve jmenovateli
– kvadratické rovnice
– lineární nerovnice a jejich soustavy

20

– umí používat základní pojmy
– sestrojí graf funkce y = f(x)
– řeší reálné problémy pomocí funkcí
– určí exponenciální a logaritmickou funkci
– na základě vlastností logaritmů řeší
  jednoduché rovnice
– používá pojmy úhel, stupňová
   a oblouková míra
– definuje goniom. funkce v pravoúhlém

trojúhelníku, v intervalu 0;2π

Funkce
– základní poznatky o funkcích
– lineární funkce,
– nepřímá úměrnost 
– kvadratická funkce
– exponenciální a logaritmická
   funkce
– jednoduché rovnice
– goniometrické funkce

28
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– správně používá základní pojmy
– používá polohové a metrické vztahy
– určí objekty v trojúhelníku, používá jejich 

základní vlastnosti
– aplikuje poznatky v úlohách početní 

geometrie
– řeší praktické úlohy s užitím trigonometrie 

pravoúhlého a obecného trojúhelníku

Planimetrie 1
– planimetrické pojmy a poznatky
– trojúhelníky
– mnohoúhelníky

21

– pojmenuje, znázorní a používá základní 
pojmy

– aplikuje metrické poznatky v úlohách
   početní geometrie
– popíše a určí shodná zobrazení
   (souměrnosti, posunutí, otočení)
– používá jejich vlastnosti

Planimetrie 2
– kružnice a kruh
– geometrická zobrazení

14

Písemné práce 4

2. ročník – Matematika – Podnikání  –  denní forma

Rozpis výsledků vzdělávání a učiva Počet hodin celkem: 90

Výsledky vzdělávání Rozpis učiva
Počet
hodin

Student:
– určí posloupnost vzorcem pro n-tý člen, 

graficky, výčtem prvků
– používá základní vzorce pro aritmetickou

a geometrickou posloupnost
– využívá poznatků o posloupnostech při 

řešení reálných situací
– řeší úlohy finanční matematiky

Posloupnosti a finanční matematika
– základní poznatky o posloupnostech
– aritmetická posloupnost
– geometrická posloupnost
– využití posloupností pro řešení úloh 

z praxe
– finanční matematika

16

– charakterizuje jednotlivá tělesa
– vypočítá jejich objem a povrch
– využívá poznatky v praktických úlohách

Stereometrie
– krychle, kvádr, hranol, jehlan,

rotační válec, rotační kužel, komolá 
tělesa, koule a její části

24

– určí vzdálenost dvou bodů a souřadnice
a souřadnice středu úsečky

– používá pojmy vektor, souřadnice vektoru,
velikost vektoru

– provádí operace s vektory
– používá parametrické vyjádření přímky,

obecnou rovnici přímky

Analytická geometrie
– souřadnice bodu a vektoru na přímce
– souřadnice bodu a vektoru v rovině
– přímka v rovině

16
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– rozpozná kombinatorické skupiny, 
používá je v reálných situacích

– určí množinu všech možných výsledků
   náhodného pokusu, počet všech 
   příznivých výsledků a vypočítá
   pravděpodobnost
– sestaví tabulku rozdělení četností
– graficky znázorní rozdělení četností
– určí charakteristiky polohy
– vyhledá a vyhodnotí statistická data 

v grafech a tabulkách

Kombinatorika,pravděpodobnost, 
statistika
– základní poznatky z kombinatoriky 

a pravděpodobnosti
– základní poznatky ze statistiky

18

Systematizace a procvičování 12

Písemné práce 4

1.ročník – Matematika – Podnikání – dálková forma 

Rozpis výsledků vzdělávání a učiva Počet hodin celkem: 20

Výsledky vzdělávání Rozpis učiva
Počet
hodin

Student:
– provádí aritmetické operace v jednotlivých 

číselných oborech
– určí největší společný násobek a nejmenší 

společný dělitel přirozených čísel
– řeší praktické úlohy na procenta a užívá 

trojčlenku
– určí absolutní hodnotu reálného čísla

a chápe její geometrický význam
– zapíše a znázorní intervaly, určí jejich

průnik a sjednocení

Číselné obory
– přirozená čísla
– celá čísla 
– racionální čísla
– reálná čísla

6

– určí hodnotu výrazu
– rozloží mnohočlen na součin užitím vzorců a 

vytýkání
– provádí početní operace s mnohočleny, 

s lomenými výrazy, s výrazy obsahujícími 
mocniny a odmocniny

Algebraické výrazy
– algebraický výraz
– mnohočleny
– lomené výrazy
– výrazy s mocninami a odmocninami

6
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– řeší lineární rovnice o jedné neznámé
– řeší početně i graficky soustavu dvou 

lineárních rovnic o dvou neznámých
– stanoví definiční obor rovnice
– vyjádří neznámou z rovnice
– řeší neúplné i úplné kvadratické rovnice
– používá vztahy mezi kořeny a koeficienty
-– umí použít rovnice při řešení slovních úloh
– řeší lineární nerovnice a jejich soustavy
– řeší rovnice a nerovnice v součinovém

a podílovém tvaru

Rovnice a nerovnice
– lineární rovnice a jejich soustavy
– rovnice s neznámou ve jmenovateli
– kvadratické rovnice
– lineární nerovnice a jejich soustavy

8
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2.ročník – Matematika – Podnikání – dálková forma 

Rozpis výsledků vzdělávání a učiva Počet hodin celkem: 30

Výsledky vzdělávání Rozpis učiva
Počet
hodin

– určí posloupnost vzorcem pro n-tý člen, 
graficky, výčtem prvků

– používá základní vzorce pro aritmetickou 
a geometrickou posloupnost

– využívá poznatků o posloupnostech při 
řešení reálných situací

– řeší úlohy finanční matematiky

Posloupnosti a finanční matematika
– základní poznatky o posloupnostech
– aritmetická posloupnost
– geometrická posloupnost
– využití posloupností pro řešení
   úloh z praxe, finanční matematika

6

– umí používat základní pojmy
– sestrojí graf funkce y = f(x)
– řeší reálné problémy pomocí funkcí
– určí exponenciální a logaritmickou funkci
– na základě vlastností logaritmů řeší
   jednoduché rovnice
– používá pojmy úhel, stupňová
   a oblouková míra
– definuje goniom. funkce v pravoúhlém 

trojúhelníku, v intervalu   0;2π

Funkce
– základní poznatky o funkcích
– lineární funkce, nepřímá úměrnost 
– kvadratická funkce
– exponenciální a logaritmická funkce,

jednoduché rovnice
– goniometrické funkce

10

– správně používá základní pojmy
– používá polohové a metrické vztahy
– určí objekty v trojúhelníku, používá jejich 

základní vlastnosti
– aplikuje poznatky v úlohách početní 

geometrie
– řeší praktické úlohy s užitím trigonometrie 

pravoúhlého a obecného trojúhelníku
– pojmenuje, znázorní a používá základní 

pojmy
– popíše a určí shodná zobrazení
   (souměrnosti, posunutí, otočení)
– používá jejich vlastnosti

Planimetrie 
– planimetrické pojmy a poznatky
– trojúhelníky
– mnohoúhelníky
– kružnice a kruh
– geometrická zobrazení

14
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3.ročník – Matematika – Podnikání  – dálková forma 

Rozpis výsledků vzdělávání a učiva Počet hodin celkem: 30

Výsledky vzdělávání Rozpis učiva
Počet
hodin

Student:
– charakterizuje jednotlivá tělesa
– vypočítá jejich objem a povrch
– využívá poznatky v praktických úlohách

Stereometrie
– krychle, kvádr, hranol, jehlan, rotační 

válec, rotační kužel, komolá tělesa,
koule a její části

10

– určí vzdálenost dvou bodů a souřadnice 
a souřadnice středu úsečky

– používá pojmy vektor, souřadnice vektoru,
velikost vektoru

– provádí operace s vektory
– používá parametrické vyjádření přímky,

obecnou rovnici přímky

Analytická geometrie
– souřadnice bodu a vektoru na přímce
– souřadnice bodu a vektoru v rovině
– přímka v rovině

7

– rozpozná kombinatorické skupiny,
používá je v reálných situacích

– určí množinu všech možných výsledků
   náhodného pokusu, počet všech 
   příznivých výsledků a vypočítá
   pravděpodobnost
– sestaví tabulku rozdělení četností
– graficky znázorní rozdělení četností
– určí charakteristiky polohy
– vyhledá a vyhodnotí statistická data
   v grafech a tabulkách

Kombinatorika,pravděpodobnost, 
statistika
– základní poznatky z kombinatoriky 

a pravděpodobnosti
– základní poznatky ze statistiky

9

Systematizace a procvičování 4
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Dějepis

Kód a název oboru vzdělání:
64-41-L/524

Název ŠVP: 
Podnikání

Forma vzdělávání: denní, dálková
Délka studia: 2 roky, 3 roky

Stupeň poskytovaného vzdělání:
střední vzdělání s maturitou

Datum platnosti ŠVP: od 1. 9. 2016

Obecné cíle předmětu

Dějepis  v odborném  školství  je  součástí  společenskovědního  vzdělávání,  cílem  je  vytvářet
historické  vědomí  žáka  a  žákyně,  zároveň  systematizovat  historické  informace,  s nimiž  se
v životě setkávají, 
a dále hraje významnou roli pro rozvoj občanských postojů a samostatného myšlení.  Výuka
dějepisu v odborném školství navazuje na znalosti žáků a žákyň získané v průběhu  základního
vzdělávání a dále je rozvíjí tak, aby na základě poznání minulosti porozuměli své současnosti.

Charakteristika učiva 

Učivo  tvoří  systémový  výběr  z  obecných  (především  evropských)  a  českých  dějin.  Je
uplatňován  chronologický  postup.  Hodinová  dotace  dějepisu  v  učebním  plánu  je  nízká,
2 vyučovací  hodiny  týdně  v prvním ročníku,  proto  bylo  učivo  vybráno  nikoliv  na  základě
historických událostí, ale vytyčením vybraných důležitých pojmů do tematických celků a jejich
zařazením do základního učiva . Celková hodinová dotace je 66 vyučovacích hodin. Důraz je
tak  kladen  na  nejnovější  dějiny,  které  jsou  nejdůležitější  pro  pochopení  současnosti  a  tím
i naplňování obecného cíle dějepisného vzdělávání. 
Do výuky je zařazena i regionální historie.
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Denní studium / Dálkové studium

Ročník Stručný popis vzdělávacího obsahu
Roční hodinová

dotace
denní/dálkové

1.

– starověké civilizace
– středověké evropské státy, jejich politická a sociální
  struktura, kultura středověku, význam církve

– raný novověk – evropská expanze, evropská krize, 
  absolutismus a parlamentarismus, vývoj českého
  státu 
  reformace a protireformace, renesance,
  humanismus, osvícenství

– novověk v 18. a 19. století – boj za občanská
  a národní práva, průmyslová revoluce, vznik 
  koloniální soustavy, Češi v habsburské monarchii
– 20. století – první a druhá světová válka, vznik
  ČSR, poválečné uspořádání v Evropě, 
  komunistický režim v ČSR

66/20

Výsledky vzdělávání v oblasti citů, postojů a preferencí hodnot:

Výuka dějepisu směřuje k tomu, aby žáci byli kriticky tolerantní a solidární, aby byli schopni
kriticky se dívat  i  na výsledky své práce,  aby si  tvořili  vlastní  úsudek a nenechali  s sebou
manipulovat.  Žáci  jsou  vedeni  k odpovědnému  jednání,  přijímání  zodpovědnosti  za  své
rozhodnutí a jednání. Jsou vedeni k tomu, aby si vážili  svobody a usilovali  o její zachování
a zdokonalování. Výuka je vedena s uplatňováním zásad slušné komunikace a demokratických
způsobů řešení.

Pojetí výuky (metody a formy výuky, materiální zabezpečení):

Výuka  je  vedena  formou  výkladu  a  diskuse,  uplatňuje  se  skupinová  práce,  práce  s  texty,
frontální výuka a samostatná práce žáků. Využívají se názorné pomůcky, mapy, video a audio
nahrávky, filmy, dle možností se do výuky zařazují besedy a exkurze, používají se prostředky
ICT.
Ve výuce se bere v úvahu doporučení Rady Evropy „O výuce dějepisu v Evropě 21. století“
a uplatňuje  se  snaha  vyvarovat  se  pouhé  akumulaci  encyklopedických  poznatků.  Evropská
dimenze podporuje globální myšlení a mezinárodní porozumění. Podstatnou součástí evropské
dimenze je výchova budoucích evropských občanů jako zodpovědných a tvořivých osobností,
v dospělosti schopných mobility a flexibility v občanské a pracovní sféře i v osobním životě.
Rozvíjí vědomí evropské identity při respektování identity národní.

Hodnocení výsledků žáků:

Žáci jsou hodnoceni průběžně v souladu s Klasifikačním řádem SOU Sedlčany. 
Při  hodnocení  se  uplatňuje  sebehodnocení,  kolektivní  hodnocení  a  individuální  přístup
k žákům (k žákům se specifickými vzdělávacími potřebami se přistupuje individuálně).
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Přínos předmětu k rozvoji klíčových kompetencí:

Předmět  Dějepis  přispívá  ve ŠVP  k naplnění  průřezového  tématu  Občan  v demokratické
společnosti.  Do  tohoto  tématu  je  zakomponována  multikulturní  výchova,  která  přispívá
k naplňování obecných vzdělávacích cílů , zejména jsou žáci vedeni ve vztahu k jiným lidem,
aby  se  oprostili  od  předsudků,  xenofobie,  intolerance,  rasismu,  agresivního  nacionalismu,
etnické,  náboženské  a  jiné  nesnášenlivosti.  Zároveň  se  podílí  na  pěstování  klíčových
kompetencí  na  všech  úrovních  vzdělávacího  systému,  především  kompetencí  občanských
a sociálně-osobnostních, ale také komunikativních a kompetencí k řešení problémů. Ty mají
umožnit žákovi konstruktivně řešit problémy se zachováním své lidské důstojnosti, respektem
k druhým,  ohledem  na  zájem  celku,  s vědomím  svých  práv  a  povinností,  svobod
a odpovědností. Žáci a žákyně se učí respektovat, chránit a oceňovat naše kulturní historické
dědictví.  Mnozí  studenti  úspěšně absolvují  kurz průvodce cestovního ruchu a při  této  práci
využívají znalostí získané v průběhu studia historie. V menší míře se výuka dějepisu podílí na
realizaci  průřezového  tématu  Občanská  nauka  a  Ekologie.  Přispívá  k poznávání  a  chápání
souvislostí mezi vývojem lidské populace, lidskými aktivitami  a jejím vztahem k životnímu
prostředí  zejména  v 19.  a  20.  století,  významu ochrany přírody a kulturních  a  historických
památek.  Žák  se  učí  přistupovat  k historickým  výsledkům  lidské  společnosti  i  z hlediska
ochrany životního prostředí a využívá znalosti a zkušenosti získané v zájmu vlastního rozvoje
i své přípravy na budoucnost.  Podílí  se tak na pěstování občanské kompetence a kulturního
povědomí a kompetence pracovní. Dějepis se podílí i na naplňování průřezového tématu  Práce
s počítačem.  Při  samostatné  a  skupinové  práci  studenti  využívají  internet,  v hodinách  se
využívají prostředky ICT. Získané informace kriticky hodnotí.

1. ročník – Dějepis – Podnikání denní studium
1. ročník – Dějepis – Podnikání dálkové studium

Rozpis výsledků vzdělávání a učiva               Počet hodin celkem: 66/20

Výsledky vzdělávání Rozpis učiva
Počet hodin
denní/dálk.

Student:
– na příkladu objasní smysl poznávání 
minulosti a variabilitu jejího výkladu

Úvod do studia dějepisu
– význam poznávání minulosti

1/0

Student:
– uvede příklady přínosu starověkých 

civilizací
– vysvětlí vliv starověkých civilizací 

na další rozvoj Evropy

Starověk
– dějiny a kultura vybraných 
  staroorientálních a antických 
  států

6/2
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Student:
– vysvětlí vztahy mezi některými evrop-

skými státy v době raného středověku
– interpretuje vliv církve na společnost 

zvláště v období středověku
– dovede charakterizovat sociální
   a politickou strukturu středověkých 

států 
 a roli jednotlivých stavů při vytváření 
státu

Středověk
– vývoj raně středověké Evropy,
  vývoj na našem území

– vliv církve na společnost
  především 

   v období středověku
– středověká kultura

14/5

Student:
– vysvětlí významné změny
– objasní nerovnoměrnost vývoje
– objasní význam osvícenství, uvede 

příklady renesančního umění a vliv 
humanismu a osvícenství na naše 
země

Raný novověk
– humanismus a renesance
– zámořské objevy
– český stát
– reformace a protireformace
– západní a východní Evropa
– absolutismus
   a parlamentarismus
– osvícenství

7/4

Student:
– na příkladu občanských revolucí 

vysvětlí boj za občanská i národní 
práva a vznik občanské společnosti

– popíše situaci v českých zemích 
v období 18. a 19. stol.

– na příkladech vědeckých objevů
   a jejich uplatnění v průmyslu uvede 

dopad průmyslové revoluce na změnu 
sociální struktury společnosti

– vysvětlí proces modernizace,
   společnosti a ekon. teorie s ním 

spojené
– objasní roli dělnického hnutí v Evropě

a českých zemích
– uvede příklady z regionu
– vysvětlí rozdíly mezi různými 

sociálními a ekon. teoriemi 19.st.
– vysvětlí rozdělení světa a rozpory 

mezi velmocemi
– kolonie 19. století

Novověk - 18. a 19. stol.
– situace v Evropě (revoluce 
 1848, českoněmecké vztahy, 
 dualismus v habsburské 
  monarchii)

– modernizace společnosti, 
  prům. revoluce a její vliv 
  na vzdělání, vědu a umění
  v 19. stol

– průmyslová revoluce v  
  Čechách

– urbanizace
– vztahy mezi velmocemi- vznik
  a vývoj koloniální soustavy

– vznik národních států

12/3
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Student:
– popíše mezinárodní vztahy před 
  válkou, příčiny, průběh 1. světové
  války, dopad na obyvatelstvo, objasní 
  změny ve světě

– popíše významné změny po 1. sv. 
  válce a české země za války – odboj, 
  vznik ČSR a budování demokracie, 

– objasní vznik ČSR a poválečné 
   uspořádání světa a Evropy, popíše 
   situaci v meziválečném období
– popíše situaci v ČSR za 2. sv. války 

a mezinárodní vztahy, odboj, 
holocaust, důsledky války

– dokáže popsat situaci po 2.sv. válce
– charakterizuje komunist. režim v ČSR 
  a snahy o jeho reformu

Novověk 20. st.
– vztahy mezi svět. velmocemi 
  (1. sv. válka v českých zemích
   i ve světě, vývoj  v Rusku)
– vznik ČSR a vývoj 1918-1939
– nástup autoritativních režimů
  v Evropě v meziválečném
  období, hospod. krize

– 2. sv. válka, situace v ČSR
– poválečné uspořádání v Evropě, 
  nástup komunistického režimu
  v roce 1948

– komunistický  režim v 50. letech
  20. století,  rok 1968
– Normalizace – rok 1989 – 
 hlavní osobnosti Sametové 
 revoluce.

26/6
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Ekologie

Kód a název oboru vzdělání:
64-41-L/524

Název ŠVP: 
Podnikání

Forma vzdělávání: denní, dálková
Délka studia: 2 roky, 3 roky

Stupeň poskytovaného vzdělání:
střední vzdělání s maturitou

Datum platnosti ŠVP: od 1. 9. 2016

Obecné cíle předmětu  :

Biologické a ekologické vzdělávání v nástavbovém studiu rozvíjí a prohlubuje učivo zejména
v ekologické  oblasti.  Žáci  mají  v biologických  předmětech  velmi  rozdílné  znalosti,  návyky
a dovednosti z důvodu rozdílného předchozího vzdělávání. Základním cílem předmětu je tak
sjednotit úroveň biologických znalostí žáků a jejich všeobecných ekologických názorů. Předmět
„Ekologie“ je široce pojatým předmětem, který především pojednává o souvislostech v přírodě
jako celku s dopady na životní prostředí člověka.

Ekologické vzdělávání směřuje k tomu, aby žák: 

 správně  pochopil  základní  biologické  a  ekologické  pojmy  a  uměl  je  ve  správných
souvislostech používat.

 porozuměl  zákonitostem  biosféry  a  vztahům  mezi  organizmy  a  prostředím  a  uměl
aplikovat získané znalosti do každodenního jednání a chování.

 získal informace o vlivu činnosti člověka na jednotlivé složky prostředí, o možnostech
jeho  ochrany  a  uvědomil  si  odpovědnost  každého  jedince  za  ochranu  a  zlepšení
životního prostředí.

 osobním příkladem v občanském a  profesním životě  přispíval  k šetrnému  zacházení
s přírodními zdroji, surovinami a energií a minimalizaci odpadů. Aby si dále uvědomil
závažnost  komplexních  vlivů  životního  prostředí  na  člověka  a  jeho  zdraví  a  znal
význam prevence onemocnění.

 seznámil  se  s organizací  ochrany  přírody  a  prostředí  v ČR  a  EU  a  s problémy
na lokální, regionální i globální úrovni. Vytvářel si názory, postoje a hierarchii životních
hodnot  v souladu  s myšlenkami  udržitelného  rozvoje  jako  jediné  možné  pozitivní
alternativy rozvoje lidské společnosti. 
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Charakteristika učiva:

Výuka je orientována na ujasnění všeobecných pojmů a především na souvislosti ve vztahu
mezi organizmy a prostředím a ve vztahu člověka k ochraně přírody a krajiny. 

Výuku lze provádět více formou diskuse nebo samostatných úkolů a vystoupení. Předmět může
reagovat na aktuální problémy ochrany přírody, může úzce doplňovat jiné předměty.  

Ročník Stručný popis vzdělávacího obsahu
Týdenní
hodinová

dotace

1.

1. Základní poznatky z biologie
2. Obecná ekologie
3. Člověk a biosféra
4. Ochrana životního prostředí
5. Aktuální problémy ochrany přírody

2

Výsledky vzdělávání v     oblasti citů, postojů a preferencí hodnot :
Učitel  vede  žáky  ke  správnému  používání  odborné  terminologie,  k samostatnosti
v rozhodování, k uvědomělému dodržování mysliveckých tradic a zásad správného hospodaření
se  zvěří  a  k bezpečné  a  zodpovědné  manipulaci  se  zbraněmi.  Žáci  si  osvojí  zásady
ekologického chování a zodpovědného jednání.

Pojetí výuky (metody a formy výuky, materiální zabezpečení) : 

 frontální výuka
 skupinová výuka
 vysvětlování a popis podle obrázků
 práce s odbornou literaturou
 referáty a promítání videa
 exkurze

Hodnocení výsledků žáků :
Žáci jsou hodnoceni průběžně v souladu se školním řádem SOU Sedlčany. 

Při hodnocení se uplatňuje sebehodnocení, kolektivní hodnocení a individuální přístup k žákům
(k žákům se specifickými vzdělávacími potřebami se přistupuje individuálně)

Přínos předmětu k     rozvoji klíčových kompetencí 

komunikativní: 

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

 své myšlenky a projevy formulovat srozumitelně a souvisle 
 vhodně se prezentovat při oficiálním jednání 
 naslouchat pozorně druhým, účastnit  se diskuzí (formulovat  a zdůvodnit  své názory,

vyslechnout názory druhých a vhodně na ně reagovat) 
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 vyjadřovat se a vystupovat v souladu se zásadami kultury projevu a chování 
sociální a personální:

 kriticky  hodnotit  své  osobní  dispozice,  uvědomovat  si  vlastní  přednosti,  meze
i nedostatky a pracovat sám na sobě 

 plánovat svůj život a pracovní kariéru 
 ke svému učení využívat zkušeností jiných lidí, učit se i na základě zprostředkovaných

zkušeností 
 adaptovat se na pracovní prostředí a nové požadavky 
 umět pracovat samostatně i v týmu 
 přijímat a odpovědně plnit svěřené úkoly 
 uznávat autoritu nadřízených 
 přispívat  k vytváření  vstřícných  mezilidských  vztahů,  k předcházení  osobním

konfliktům a k odstraňování diskriminace

pracovní (odborné): 

 získat pozitivní vztah k ochraně přírody 
 používat správnou terminologii v biologii a ekologii
 umět vhodně komunikovat s potenciálními partnery i veřejností
 zajímat se o znalost práv a povinností ve vztahu k ochraně přírody  
 kontrolovat svou činnost a reálně hodnotit dosažený výsledek 
 doplňovat si znalosti vyhledáváním informací na webových stránkách

1.ročník – Ekologie – Podnikání

Rozpis výsledků vzdělávání a učiva Počet hodin ročně celkem: 66 pro denní st.

                                                                                                                    20 pro dálkové st.

Výsledky vzdělávání Rozpis učiva
Počet
hodin

Student:
– charakterizuje názory na vznik a vývoj

života na Zemi
–  vyjádří  vlastními  slovy  vlastnosti

živých soustav
–  vysvětlí  základní  stavbu  rostlinného

těla  a  umí  popsat  životní  pochody
rostlin

– orientuje se v podmínkách růstu 
a vývoje organizmů

– umí vysvětlit základy genetiky rostlin.

1. Základní poznatky z biologie
Vznik a vývoj života na Zemi
Opakování anatomie a fyziologie rostlin 
a živočichů
Reprodukce, dědičnost a proměnlivost
Růst a vývoj organizmů
Biologická rozmanitost života.

18/5
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Student:
– definuje vztahy mezi organizmy
– umí samostatně popsat koloběh
   hlavních zdrojů výživy v přírodě
– rozlišuje základní ekologické pojmy
– charakterizuje abiotické faktory pro-

středí
– definuje společenstvo, popíše základní 

typy, vývoj a jejich strukturu
– uvede příklady potravních řetězců.

2. Obecná ekologie
Základní ekologické pojmy
Vztahy mezi organizmy a prostředím
Zdroje energie, koloběh látek v přírodě
Výživa a potravní vztahy
Jedinec, druh, populace, klon
Společenstva 

12/4

Student::
–  získá  orientaci  v časové  řadě  vývoje

člověka,  umí  popsat  demografickou
křivku

– zhodnotí různé enviromentální aspekty –
dopravy z hlediska dopadu na přírodu

– objasní problémy odpadů, jejich třídění
a způsoby likvidace

– seznámí se s rekultivací skládky TKO

3. Člověk a biosféra
Biologický a sociální vývoj člověka
Demografie
Vliv činností člověka na biosféru
Ohrožování základních složek prostředí
Odpady, jejich likvidace a recyklace
Rekultivace po těžbě surovin a skládkách 
TKO.

18/6

Student:
– orientuje se v základních normách pro

ochranu přírody a volně žijících živo-
čichů a rostlin

– uvede příklady chráněných území
a chráněných organizmů v ČR, zná 
důvody pro ochranu krajiny 
a jednotlivých druhů

– objasní souvislost mezi růstem lidské
populace a vymíráním některých 
druhů.

4. Ochrana životního prostředí
Ochrana rostlin, živočichů a nerostů
Ochrana krajiny, chráněná území
Mezinárodní normy a právní předpisy ČR
Lokální, regionální a globální problémy 
ochrany přírody
Zásady udržitelného rozvoje.

10/3

Student:
– diskutuje na dané téma
– orientuje se v navozené tematice.

5. Aktuální problémy ochrany přírody
Aktuality, diskuse, nové právní normy.

8/2
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Tělesná výchova

Kód a název oboru vzdělání:
61-41-L/51 Podnikání

Název ŠVP: 
Školní vzdělávací program pro obor Podnikání

Forma vzdělávání: 
denní, dálková 

Délka studia:2 roky, 3 roky 

Stupeň poskytovaného vzdělání:
střední vzdělání s maturitní zkouškou

Datum platnosti ŠVP: od 1. 9. 2016

Obecné cíle předmětu

Vzdělávání směřuje k tomu, aby žáci dovedli:

 vážit  si  zdraví  jako  jedné  z prvořadých  hodnot   cílevědomě  je  chránit,  rozpoznat,
co ohrožuje tělesné a duševní zdraví

 preferovat  takový  životní  styl,  aby  zdraví  ohrožující  návyky,  činnosti  a  situace
co nejvíce eliminovali

 chápat, jak vlivy prostředí působí na zdraví člověka
 pojímat zdraví a tělesnou zdatnost jako hodnoty potřebné ke prožívání kvalitního života

a  znali  prostředky,  jak zvyšovat  svou tělesnou  zdatnost  a  kultivovat  svůj  pohybový
projev

 vyrovnávat nedostatek pohybu a jednostrannou tělesnou  a duševní zátěž
 pociťovat radost a uspokojení z prováděné tělesné nebo sportovní činnosti
 kontrolovat a ovládat své jednání
 preferovat pravidelnost v provádění tělesných aktivit v denním režimu
 dosáhnout optimálního pohybového rozvoje v rámci svých možností

Charakteristika:

Oblast vzdělávání pro zdraví si klade za cíl vybavit žáky znalostmi a dovednostmi potřebnými
k preventivní a aktivní péči o zdraví a bezpečnost, a tak rozvinout a podpořit jejich chování
a postoje ke zdravému způsobu života a celoživotní  odpovědnosti za své zdraví. Vede žáky
k tomu,  aby  rozuměli  tomu,  jak  působí  výživa,  životní  prostředí,  pohybové  aktivity,  stres,
jednostranné činnosti,  disharmonické mezilidské vztahy a jiné vlivy na zdraví.  Důraz klade
na výchovu proti závislostem (alkoholu, tabáku, drogám, hracích automatech, internetu aj.). –
Protože jsou mladí  lidé  dnes  vystaveni  řadě nebezpečí,  která  ohrožují  jejich zdraví  a  často
i život,  nabývají na významu i  dovednosti  potřebné pro obranu a ochranu proti nim,  tj.  pro
správné chování při vzniku mimořádných událostí.
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Ročník
Stručný popis vzdělávacího obsahu

Týdenní
hodinová

dotace

1.

Gymnastika – akrobacie, přeskok, kladina
Atletika – běhy, skoky, hody
Sportovní hry – fotbal, basketbal, sálová kopané, florbal
Turistika a sporty v přírodě – bruslení, plavání, lyžování
Posilování, strečink, aerobik

2

2.

Gymnastika – kruhy, hrazda, prostná, trampolína
Atletika – běhy, hody, vrh koulí, skoky
Sportovní hry – fotbal, volejbal, basketbal, házená, lakros
Turistika a sporty v přírodě – bruslení, lyžování, plavání
Posilování, strečink 

2

Výsledky vzdělávání v     oblasti citů, postojů a preferencí hodnot:
V tělesné  výchově se  usiluje  především o  výchovu a  vzdělávání  pro  celoživotní  provádění
pohybových aktivit a rozvoj pozitivních vlastností osobnosti. Žáci jsou vedeni k pravidelnému
provádění  pohybových  aktivit  a  jsou  jim  vytvářeny  podmínky  k prožívání  pohybu
a ke kompenzaci negativních vlivů současného způsobu života. Dále jsou vedeny ke správným
životním postojům podle zásad fair play.

Pojetí výuky (metody a formy výuky, materiální zabezpečení):
V tělesné výchově převažuje skupinová práce s jedincem. Velice důležitá je názorná ukázka
učitele a jeho organizační schopnosti při výuce. Kvalita výuky je do značné míry závislá na
vybavení  tělocvičny  a  materiálním  vybavení  (kvalita  míčů,  žíněnky,  branky,  gymnastické
nářadí, aj.).

Hodnocení výsledků žáků: 
Žáci jsou hodnoceni průběžně v souladu se školním řádem SOU Sedlčany. 

Při  hodnocení  se  uplatňuje  sebehodnocení,  kolektivní  hodnocení  a  individuální  přístup
k žákům (k žákům se specifickými vzdělávacími potřebami se přistupuje individuálně).
Přínos předmětu k     rozvoji klíčových kompetencí:

Při TV se nejvíce rozvíjí  komunikativní,  personální,  občanské a sociální  kompetence.  Dále
kompetence  k řešení  problémů,  kompetence  k přijímání  nových informací  a  učení  se,a  také
k nutnosti soustavně dodržovat zásady bezpečnosti a ochrany zdraví.Žáci se naučí zejména:

 kriticky  hodnotit  své  osobní  dispozice,  uvědomovat  si  vlastní  přednosti,  meze
i nedostatky a pracovat sami na sobě 

 být schopni pracovat samostatně i v týmu 

 přijímat a plnit odpovědně svěřené úkoly 

 uznávat autoritu nadřízených 

 nadále pečovat o svůj fyzický a duševní rozvoj 

 adaptovat  se  na  různorodé  podmínky  (klimatické,  různé  druhy  tělocvičného  nářadí,
hygiena, bezpečnost)

 zapojit se do organizace soutěží a turnajů
 osvojit si nové pohybové dovednosti, kultivovat svůj pohybový projev i správné držení

těla a  usilovat o optimální rozvoj své zdatnosti.
 sebehodnocení pohybové činnosti své i spolužáků
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1. ročník – Tělesná výchova – Podnikání – denní forma

Rozpis výsledků vzdělávání a učiva  Počet hodin celkem: 66

Výsledky vzdělávání Rozpis učiva
Počet
hodin

Student:
– se snaží, aby cvičení bylo estetické,
   dovede provést záchranu dopomoc 
   při cvičení, kde je to potřebné
– zvládne dle svých schopností základní 

gymnastické prvky dle osnov.

Gymnastika – technika a estetika 
gymnastického cvičení, záchrana 
a dopomoc při sportovní gymnastice.
Akrobacie – kotouly vpřed, vzad, letmo, 
stoje na rukou, lopatkách, rovnovážná 
cvičení, přemet stranou, cvičení 
s náčiním – obruče, švihadla, míče.
Přeskoky – roznožka, skrčka přes kozu
a švédskou bednu
Kladina – chůze, obraty, rovnovážné 
cviky

14

– zná jednotlivé druhy běžecké abecedy
a dokáže je předvést, rozpozná mezi typy
startů 

– dokáže si určit správnou délku rozběhu 
na skok daleký i vysoký, zvládne techniku 
skoků.

Běhy – nízké, polovysoké a vysoké 
starty, sprinty a vytrvalostní běhy
Skoky – vysoký, daleký – nácvik 
techniky

16

– zná pravidla jednotlivých her, dokáže 
rozhodovat.

– zvládne základní herní činnosti – přihrávky, 
střelbu, obranu, útok. U basketbalu
také hod na koš z různé vzdálenosti.

Sportovní hry – fotbal, sálová kopaná,
basketbal, florbal

24

– se chová šetrně a ekologicky,využívá
různých forem pohybu v přírodě dle ročního 
období, klimatických podmínek a místních 
možností

Turistika a sporty v přírodě 
– turistické pochody
– orientace v terénu
– bruslení, lyžování, plavání
(podle zájmu žáků a aktuálních 
podmínek)

12
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2. ročník – Tělesná výchova – Podnikání  – denní forma

Rozpis výsledků vzdělávání a učiva Počet hodin celkem: 66

Výsledky vzdělávání Rozpis učiva
Počet
hodin

Student:
– dovede samostatně nebo s dopomocí 

zvládnout zadané prvky.
– dovede provést jednoduché sestavy na

hrazdě a v prostné akrobacii.
– umí dát záchranu a dopomoc při cvičení 

na nářadí.

Kruhy – houpání, vis stojmo a vznes-
mo, přitažení v hupu, seskok vzad
Hrazda – výmyk, toč vzad, toč jízdmo,   
seskok skrčkou nebo podmetem
Prostná – akrobatická sestava
s hudbou, zařazení povinných cviků
(kotouly, přemet vpřed nebo rondat,
stoj na rukou a alespoň 
2 gymnastické skoky)

12

– umí běžeckou abecedu, všechny typy 
startů. Zvládne techniku vrhu koulí.

– umí skok vysoký flopem. Zvládne techniku 
skoku dalekého – rozběh, odraz

Atletika –starty, sprinty i vytrvalostní
běhy na výkon.
Vrh koulí – nácvik techniky.
Skoky – daleký, vysoký

16

– zná pravidla sportovních her. Umí roz-
hodovat. Naučí se kolektivní spolupráci 
při hře a chování fair play.

– dokáže zvládnout základní herní prvky 
a situace (přihrávky, uvolnění se střelbu,aj.)
U volejbalu zvládne zejména techniku 
odbití míče vrchem i spodem, podání 
a zpracování míče.

Sportovní hry – fotbal, volejbal
– ringo – technika házení kroužků,
pravidla
– lakros – manipulace s lakroskou,
pravidla a historie hry

20

– si vytváří kladný vztah k přírodě 
a snaží se o citlivý a ekologický přístup 
k využití pohybové aktivity v přírodě

– zvládne orientaci terénem podle azimutu.

Turistika a sporty v přírodě 
– orientační běhy
– bruslení
– lyžování
– plavání
(závisí na aktuálních klimatických
podmínkách a zájmu žáků)

6

– se naučí správnému dýchání při posilo-
vání. Správnému držení těla a zapojování
různých skupin svalstva.

– zvládne i protažení svalů a uvědomí si 
nutnost relaxace pro zdraví.

Posilování – kruhový silový trénink,
posilovací cviky s náčiním
 i bez náčiní.
 Používání posilovacích strojů –

– posilovna.
– strečink
– relaxace

Zvyšování dávek dle zdatnosti žáků.

12
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Práce s počítačem

Kód a název oboru vzdělání:
64-41-L/01 Podnikání

název ŠVP:
Podnikání

Forma vzdělávání: denní / dálkové

Délka studia: 2 roky, 3 roky

Stupeň poskytovaného vzdělání:
Střední vzdělání s maturitní zkouškou

Datum platnosti ŠVP: od 1. 9. 20116

A) Denní forma studia

Obecné cíle p  ř  edm  ě  tu:

Předmět práce s počítačem připravuje žáky k tomu, aby byli schopni pracovat s prostředky
ICT  a  efektivně  je  využívali  i  v  jiných  předmětech,  dalším  vzdělávání,  výkonu  povolání
i soukromém životě. Žáci si v předmětu upevní představu o výpočetní technice jako takové,
naučí  se  pracovat  s  běžným základním  a  aplikačním softwarem,  vyhledávat  a  zpracovávat
informace,  komunikovat  pomocí  internetu,  ale i  pracovat  s dalšími prostředky informačních
a komunikačních  technologií.  Žáci  si  prohloubí  osvojené  dovednosti,  naučí  se  používat
operační systém, kancelářský software a pracovat s dalším běžným aplikačním programovým
vybavením  (včetně  specifického  programového  vybavení  používaného  v  příslušné  profesní
oblasti). Jed-ním ze stěžejních témat oblasti informačních a komunikačních technologií, a tedy
i cílů  výuky,  je,  aby  žák  zvládl  efektivně  komunikovat  pomocí  Internetu  a  pracovat
s informacemi (zejména s využitím prostředků informačních a komunikačních technologií), tj.
vyhledávat informace,  ověřovat jejich pravdivost a úplnost a dále je zpracovávat.  Z důvodu
provázanosti témat a návaznosti na předchozí vzdělávání se budou jednotlivé tematické celky
prolínat a cyklicky opakovat tak, aby žáci přecházeli k náročnějším tématům a úkolům.

Charakteristika:

Charakteristika učiva vychází z RVP 64-41-L/51 Podnikání ze vzdělávacího okruhu Vzdělávání
v informačních a komunikačních technologiích.
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Ročník Stručný popis vzdělávacího obsahu Týdenní hodinová dotace

1.

Úvod – BP  v učebně počítačů, obsah a 
význam předmětu
Technické vybavení počítače (hardware)
Operační systém
Ochrana dat a jejich zabezpečení
Práce v síti, možnosti Internetu
Textový editor
Prezentační software

2

2.

Úvod – BP  v učebně počítačů, algoritmizace 
úloh
Tabulkový procesor
Počítačová grafika
Tvorba webových stránek
Databáze

2

Výsledky vzd  ě  lávání v oblasti cit  ů  , postoj  ů   a preferencí hodnot:

Předmět  vede  žáky  k  tomu,  aby  základní  komunikační  dovednosti  stavěli  na  základech
tolerance a poctivosti. Při výuce jsou rozvíjeny a utvářeny postoje žáků k sobě  navzájem, ke
svému okolí i k jiným kulturám.

Pojetí výuky (metody a formy výuky, materiální zabezpečení):

Hlavní  formou  výuky  je  cvičení  v odborné  učebně  výpočetní  techniky.  Těžiště  výuky  je
v provádění praktických úkolů. Při použití metody výkladu bezprostředně následuje praktické
procvičení  vyloženého  učiva.  Ve  výuce  se  klade  důraz  na  samostatnou  práci  a  řešení
komplexních  úloh.  Je  uplatňován  přístup  s využitím  mezipředmětových  vztahů  (komplexní
praktické úlohy, umožňující aplikaci širokého spektra vědomostí a dovedností žáka i z jiných
předmětů)  a  metody  problémového  vyučování.  Projekty  se  realizují  jako  týmová  nebo
individuální  práce.  Třída  se  při  výuce  dělí  na  skupiny  tak,  aby  na  každé  pracovní  stanici
pracoval jeden žák.
Výuku předmětu práce s počítačem je realizována v odborných učebnách výpočetní techniky.
Každé PC v učebně má dostatečnou kapacitu výpočetního výkonu, operační paměti a úložného
prostoru. PC jsou zapojena do počítačové sítě z důvodu sdílení periferních zařízení a přístupu
k internetu  s dostatečnou  přenosovou rychlostí.  Učebna má  dostatečné  softwarové  vybavení
(operační  systémy  na  bázi  grafického  uživatelského  rozhraní,  kancelářské  systémy  Office,
softwarem  pro  výuku  psaní  na  klávesnici  deseti  prstovou  hmatovou  metodou,  dále  pak
programy pro práci s grafikou atd.). Učebny jsou pro lepší názornost výuky vybaveny datovými
projektory.  Škola se snaží v učebnách pravidelně modernizovat technické, programové, ale i
ostatní vybavení (klimatizace, nábytek vyhovující práci na PC atd.).

Hodnocení výsledk  ů   žák  ů  :

Žáci jsou hodnoceni průběžně v souladu s Klasifikačním řádem Středního odborného učiliště 
Sedlčany.
Při hodnocení se uplatňuje sebehodnocení, kolektivní hodnocení a individuální přístup k žákům
(k žákům se specifickými vzdělávacími potřebami se přistupuje individuálně).
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P  ř  ínos p  ř  edm  ě  tu k rozvoji klí  č  ových kompetencí:

komunikativní:
 vyjadřovat se přiměřeně k účelu jednání a komunikační situaci v projevech mluvených i 

psaných
 své myšlenky a projevy formulovat srozumitelně a souvisle
 vhodně se prezentovat při oficiálním jednání
 naslouchat pozorně druhým, účastnit se diskuzí (formulovat a zdůvodnit své názory,

vyslechnout názory druhých a vhodně na ně reagovat)
 zpracovávat věcně správně a srozumitelně přiměřeně náročné texty na běžná i odborná

témata, pracovní a jiné písemnosti (žádosti, životopis, vyplňování formulářů), používat
při tom adekvátní stylistické a jazykové prostředky

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

sociální a personální:
 kriticky  hodnotit  své  osobní  dispozice,  uvědomovat  si  vlastní  přednosti,  meze

i nedostatky a pracovat sami na sobě
 plánovat svůj život a pracovní kariéru
 ke svému učení využívat zkušeností jiných lidí a učit se i na základě zprostředkavaných

zkušeností
 adaptovat se na pracovní prostředí a nové požadavky
 pracovat samostatně i v týmu
 přijímat a plnit odpovědně svěřené úkoly
 uznávat autoritu nadřízených
 přispívat  k  vytváření  vstřícných  mezilidských  vztahů,  k  předcházení  osobním

konflikttům a k odstraňování diskriminace

pracovní (odborné):
 získat pozitivní vztah k povolání a k práci jako druhu lidské aktivity
 uvědomovat si rizika a dopady nezaměstnanosti pro jedince, rodinu a společnost
 umět vhodně komunikovat s potenciálními zaměstnavateli
 zajímat se o znalost práv a povinností svých i svých budoucích zaměstnavatelů
 porozumět zadání úkolu a získat informace potřebné k jeho řešení
 kontrolovat svou činnost a hodnotit dosažený výsledek

Mezipředmětové vztahy:

Předmět práce s počítačem je využíván prakticky ve všech odborných i všeobecně vzdělávacích
předmětech při vyhledávání informací na internetu, zpracovávání zadaných úkolů, referátů či 
odborných prací.
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1. ročník – Práce s počítačem – Podnikání – denní studium

Rozpis výsledků vzdělávání a učiva Počet hodin celkem: 66

Výsledky vzdělávání Rozpis učiva
Počet
hodin

Žák:
– rozumí základním pojmům z oboru
 informačních technologií, chápe vztah 
 mezi HW a SW

1. Úvod – BP v učebně počítačů, 
obsah a význam předmětu

– pojmy hardware a software
– další základní pojmy

2

– chápe význam základních komponent
  počítače a periferních zařízení

– používá počítač a jeho periferie
– dokáže zapojit počítač a základní
  periferní zařízení, detekovat chyby
  a vyměnit spotřební materiál

– orientuje se v jednotlivých sekcích
  klávesnice a chápe funkce speciálních
  kláves

2. Technické vybavení počítače 
(HARDWARE)

– základní sestava počítače
– procesor, základní deska, paměti
– zobrazovací jednotka
– disková zařízení a další paměťová 

média, systém záznamu dat
– vstupní a výstupní periferní zařízení

8

– uvědomuje si význam operačního 
  systému

– má základní vědomosti o současných
  operačních systémech a jejich verzích

– nastavuje uživatelské prostředí
   operačního systému
– vytváří zástupce a rozumí jejich 
  významu

– využívá možnosti předávání dat mezi
  jednotlivými aplikacemi

– využívá nápovědy a manuálu pro práci
   se základním software i běžným
   hardware
– pochopil strukturu dat a možnosti jejich
  uložení

– ovládá základní práce se soubory 
 (vyhledávání, kopírování, přesun, 
 mazání)

– umí odlišit a rozpoznat základní typy
   souborů a pracovat s nimi
– vybírá a používá vhodné programové
   vybavení pro řešení běžných 
   konkrétních úkolů 

3. Operační systém
– grafické uživatelské rozhraní – 

základní pojmy
– základy ovládání operačního 

systému
– použití a tvorba zástupců programu,

dokumentu, složky
– schránka a její používání
– nápověda, manuál
– vytváření, přejmenování, označení, 

mazání, kopírování a přesun 
objektů

– vyhledávání souborů či složek
– komprese dat

6
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– je si vědom možností a výhod, ale i rizik
   (zabezpečení dat před zneužitím,  
   ochrana dat před zničením, porušování  
   autorských práv) a omezení (zejména 
   technických a technologických) 
   spojených s používáním výpočetní 
   techniky
– aplikuje výše uvedené – zejména
   využívá prostředky zabezpečení dat 
   před zneužitím a ochrany dat před
   zničením
– uvědomuje se význam zabezpečení 

počítače před počítačovými viry
– zná základní typy virů
– umí používat antivirový program 

4. Ochrana dat a jejich zabezpečení
 – prostředky zabezpečení dat před
   zneužitím a ochrany dat před 
   zničením 
 – typy virů, antivirové programy
 – ochrana autorských práv 
 – zálohování dat

4

– chápe specifika práce v síti (včetně
   rizik), využívá jejích možností a pracuje
   s jejími prostředky

5. Práce v síti, možnosti Internetu 
 – počítačová síť, klient – server
 – počítačové sítě LAN, WAN,
    topologie, základní pojmy
 – připojení k síti a Internetu
 – specifika práce v síti, sdílení
    dokumentů a prostředků

4

– orientuje se v prostředí textového 
editoru,
   chápe význam a využití
– zná a dodržuje běžná typografická 

pravidla a konvence
– samostatně vytváří, upravuje a uchovává

strukturované textové dokumenty
– vkládá do textu objekty jiných aplikací
– využívá poznatků při tvorbě nabídek

a propagačních letáků výrobků 
v elektronické podobě

– samostatně vytváří, upravuje a tiskne
složitější textové dokumenty

– při práci s tabulkou používá různé druhy
ohraničení, dovede slučovat a rozdělovat
buňky, měnit šířku sloupců i výšku řádek,
zarovnávat text v tabulce a to i svisle 
apod.

– dovede zacházet s panelem nástrojů
Kreslení a připravit grafickou úpravu
dokumentů

– využívá poznatků při tvorbě
graficky složitějších úprav dokumentů

– umí citovat zdroje dle citační normy
– chápe specifika tvorby odborných prací

6. Textový editor
– obecné principy práce textových
   editorů a jejich využití v praxi
– základy ovládání – popis obrazovky,
   menu, panely nástrojů
– práce se souborem (založení,
   otevření, uložení, atd.)
– základy tvorby dokumentu 
  (nastavení parametrů stránky, 
  okrajů, tabulátorů, režim vkládání 
  a přepisu atd.)

– přesun textu, kopie, vyhledávání
   a nahrazování, kontrola pravopisu
– práce s textem – zakládání stylů 
  (formátování písma, odstavce 
  automatické číslování odstavců, 
  odrážky atd.)
– export a import dat včetně 

spolupráce s dalšími aplikacemi 
a Internetem

– práce s tabulkou (vytvoření a úprava 
tabulky)

– tisk a předtisková příprava
– tvorba složitějšího dokumentu (text, 

obrázky, tabulky)

32
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– je schopen vytvořit a předvést prezentaci
– volí vhodné časování a přechody
   snímků
– dodržuje zásady tvorby prezentací

7. Prezentační software
– obecné principy práce nástrojů pro
   tvorbu prezentací a jejich využití
   v praxi
– základy ovládání – popis obrazovky,
   menu, panely nástrojů
– práce se souborem (založení,
   otevření, uložení, atd.)
– základy tvorby prezentace
– použití časování objektů, snímků a 
přechodů snímků včetně animací

10

2. ročník – Práce s počítačem – Podnikání – denní studium

Rozpis výsledků vzdělávání a učiva Počet hodin celkem: 66

Výsledky vzdělávání Rozpis učiva
Počet
hodin

Žák:
– ovládá principy algoritmizace úloh

a sestavuje algoritmy řešení konkrétních 
úloh (dekompozice úlohy na jednotlivé 
elementárnější činnosti za použití 
přiměřené míry abstrakce)

1. Úvod, BP v učebně počítačů, 
    algoritmizace úloh 
– základní principy algoritmizace
   úloh
– jednotlivé elementární činnosti 

algoritmizace
 – dekompozice jednoduchých úloh

4

– orientuje se v prostředí tabulkového
procesoru, rozumí jeho funkci a používá
jej na uživatelské úrovni

– umí vkládat do tabulek různé typy dat 
a upravovat jejich formát

– vytváří vzorce
– používá funkce, vyhledávání, třídění 

a filtrování
– je schopen data z tabulek prezentovat

různými typy grafů
– provádí předtiskovou přípravu a tisk

2. Tabulkový procesor
– obecné principy práce tabulkových 

procesorů a jejich využití v praxi
– základní pojmy (buňka, oblast, data,
   atd.)
– struktura tabulek a typy dat
– základy ovládání – popis obrazovky, 

menu, panely nástrojů
– práce se souborem (založení, 

otevření, uložení, atd.)
– základy práce s tabulkou 

(označování buněk, oblastí, zápis a 
editace údajů v buňce atd.)

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

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

– základy práce s grafy
– tisk a předtisková příprava
– tvorba tabulky (procvičení dosud 

osvojených dovedností)

32
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– rozumí principu zpracování grafických
  informací na počítači

– umí od sebe vzájemně rozlišit 
  vektorovou a rastrovou grafiku

– zná běžné typy grafických formátů 
  a jejich vlastnosti

– umí volit vhodné formáty grafických dat
   a nástroje pro práci s nimi
– používá scanner
– na uživatelské úrovni za pomoci
   příslušných softwarových nástrojů 
   vytváří a upravuje vektorovou i
   rastrovou grafiku
– rozumí principu práce digitálního
   fotoaparátu a orientuje se v základních 
  parametrech (rozlišení snímače, 
  digitální a optický zoom)

3. Počítačová grafika
– rastrová a vektorová grafika, 

ukládání grafických dat
– běžné grafické formáty a jejich 

vlastnosti
– nástroje pro práci s vektorovou 

grafikou a rastrovou grafikou
– zdůraznění odlišnosti zpracování 

textu oproti text. editoru 
– export a import grafických dat
– úprava fotografií a obrázků
– převod obrázků mezi vektorovou a
   rastrovou grafikou a naopak

12

– vytváří jednoduché multimediální
dokumenty (tedy dokumenty v nichž je 
spojena textová, zvuková a obrazová 
složka informace) v některém vhodném 
formátu (HTML dokument, dokument 
textového procesoru, dokument 
vytvořený specializovaným SW pro 
tvorbu prezentací atp.)

– využívá zásad SEO optimalizace pro
   lepší postavení stránek ve výsledcích 
   vyhledávání

4. Tvorba webových stránek
– obecné principy práce HTML 

editorů a jejich využití v praxi
– tvorba HTML dokumentu pomocí 

šablon textového editoru 
(procvičení dosud osvojených 
dovedností)

– základy tvorby HTML dokumentu
– využití HTML šablon při tvorbě
– SEO optimalizace stránek pro
   vyhledávače

10

– ovládá základní práce v databázovém
editoru

– edituje, vyhledává, filtruje a třídí údaje 
ve vytvořené databázi

– vytváří relace
– je schopen připravit tisk a tisknout 

databázi
– tvoří sestavy databází

5. Databáze
– obecné principy práce
   databázových editorů a jejich 
   využití v praxi
– základní pojmy (databáze, tabulka 

relace, sestava, dotaz, formulář, 
primární klíč)

– základy ovládání – popis 
obrazovky, menu, panely nástrojů

– základy tvorby databází
– návrh databáze, zadávání dat

8
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B) dálková forma studia

Obecné cíle p  ř  edm  ě  tu:

Předmět práce s počítačem připravuje žáky k tomu, aby byli schopni pracovat s prostředky
ICT a efektivně je využívali i v jiných předmětech, dalším vzdělávání, výkonu povolání i sou-
kromém životě. Žáci si v předmětu upevní představu o výpočetní technice jako takové, naučí se
pracovat s běžným základním a aplikačním softwarem, vyhledávat a zpracovávat informa-ce,
komunikovat  pomocí  internetu,  ale  i  pracovat  s  dalšími  prostředky  informačních  a  komu-
nikačních technologií.  Žáci si prohloubí osvojené dovednosti, naučí se používat operační sys-
tém, kancelářský software a pracovat s dalším běžným aplikačním programovým vybavením
(včetně specifického programového vybavení používaného v příslušné profesní oblasti).  Jed-
ním ze stěžejních témat oblasti informačních a komunikačních technologií, a tedy i cílů vý-uky,
je, aby žák zvládl efektivně komunikovat pomocí Internetu a pracovat s informacemi (zejména
s využitím prostředků informačních  a  komunikačních  technologií),  tj.  vyhledávat  informace,
ověřovat  jejich pravdivost  a  úplnost  a  dále  je  zpracovávat.  Z důvodu provázanosti  témat  a
návaznosti na předchozí vzdělávání se budou jednotlivé tematické celky prolínat a cy-klicky
opakovat tak, aby žáci přecházeli k náročnějším tématům a úkolům.

Charakteristika:

Charakteristika učiva vychází z RVP 64-41-L/51 Podnikání ze vzdělávacího okruhu Vzdělávání
v informačních a komunikačních technologiích.

Ročník Stručný popis vzdělávacího obsahu Týdenní hodinová dotace

1.

Úvod – BP  v učebně počítačů, obsah a 
význam předmětu
Technické vybavení počítače (hardware)
Operační systém
Ochrana dat a jejich zabezpečení
Práce v síti, možnosti Internetu

10

2.

Úvod – BP  v učebně počítačů, algoritmizace 
úloh
Textový editor
Prezentační software
Tvorba webových stránek

20

3.

Úvod – BP  v učebně počítačů, tabulkový 
procesor
Počítačová grafika
Databáze

20

Výsledky vzd  ě  lávání v oblasti cit  ů  , postoj  ů   a preferencí hodnot:

Předmět  vede  žáky  k  tomu,  aby  základní  komunikační  dovednosti  stavěli  na  základech
tolerance a poctivosti. Při výuce jsou rozvíjeny a utvářeny postoje žáků k sobě  navzájem, ke
svému okolí i k jiným kulturám.
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Pojetí výuky (metody a formy výuky, materiální zabezpečení):

Hlavní  formou  výuky  je  cvičení  v odborné  učebně  výpočetní  techniky.  Těžiště  výuky  je
v provádění praktických úkolů. Při použití metody výkladu bezprostředně následuje praktické
procvičení  vyloženého  učiva.  Ve  výuce  se  klade  důraz  na  samostatnou  práci  a  řešení
komplexních  úloh.  Je  uplatňován  přístup  s využitím  mezipředmětových  vztahů  (komplexní
praktické úlohy, umožňující aplikaci širokého spektra vědomostí a dovedností žáka i z jiných
předmětů)  a  metody  problémového  vyučování.  Projekty  se  realizují  jako  týmová  nebo
individuální  práce.  Třída  se  při  výuce  dělí  na  skupiny  tak,  aby  na  každé  pracovní  stanici
pracoval jeden žák.
Výuku předmětu práce s počítačem je realizována v odborných učebnách výpočetní techniky.
Každé PC v učebně má dostatečnou kapacitu výpočetního výkonu, operační paměti a úložného
prostoru. PC jsou zapojena do počítačové sítě z důvodu sdílení periferních zařízení a přístupu
k internetu  s dostatečnou  přenosovou rychlostí.  Učebna má  dostatečné  softwarové  vybavení
(operační  systémy  na  bázi  grafického  uživatelského  rozhraní,  kancelářské  systémy  Office,
softwarem  pro  výuku  psaní  na  klávesnici  deseti  prstovou  hmatovou  metodou,  dále  pak
programy pro práci s grafikou atd.). Učebny jsou pro lepší názornost výuky vybaveny datovými
projektory.  Škola  se  snaží  v učebnách  pravidelně  modernizovat  technické,  programové,  ale
i ostatní vybavení (klimatizace, nábytek vyhovující práci na PC atd.).

Hodnocení výsledk  ů   žák  ů  :

Žáci jsou hodnoceni průběžně v souladu s Klasifikačním řádem SOU Sedlčany.
Při  hodnocení  se  uplatňuje  sebehodnocení,  kolektivní  hodnocení  a  individuální  přístup
k žákům (k žákům se specifickými vzdělávacími potřebami se přistupuje individuálně).

P  ř  ínos p  ř  edm  ě  tu k rozvoji klí  č  ových kompetencí:

komunikativní:
 vyjadřovat se přiměřeně k účelu jednání a komunikační situaci v projevech mluvených

i psaných
 své myšlenky a projevy formulovat srozumitelně a souvisle
 vhodně se prezentovat při oficiálním jednání
 naslouchat pozorně  druhým, účastnit  se diskuzí (formulovat  a zdůvodnit  své názory,

vyslechnout názory druhých a vhodně na ně reagovat)
 zpracovávat věcně správně a srozumitelně přiměřeně náročné texty na běžná i odborná

témata, pracovní a jiné písemnosti (žádosti, životopis, vyplňování formulářů), používat
při tom adekvátní stylistické a jazykové prostředky

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

sociální a personální:
 kriticky  hodnotit  své  osobní  dispozice,  uvědomovat  si  vlastní  přednosti,  meze

i nedostatky a pracovat sami na sobě
 plánovat svůj život a pracovní kariéru
 ke svému učení využívat zkušeností jiných lidí a učit se i na základě zprostředkovaných

zkušeností
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 adaptovat se na pracovní prostředí a nové požadavky
 pracovat samostatně i v týmu
 přijímat a plnit odpovědně svěřené úkoly
 uznávat autoritu nadřízených
 přispívat  k  vytváření  vstřícných  mezilidských  vztahů,  k  předcházení  osobním

konflikttům a k odstraňování diskriminace

pracovní (odborné):
 získat pozitivní vztah k povolání a k práci jako druhu lidské aktivity
 uvědomovat si rizika a dopady nezaměstnanosti pro jedince, rodinu a společnost
 umět vhodně komunikovat s potenciálními zaměstnavateli
 zajímat se o znalost práv a povinností svých i svých budoucích zaměstnavatelů
 porozumět zadání úkolu a získat informace potřebné k jeho řešení
 kontrolovat svou činnost a hodnotit dosažený výsledek

Mezipředmětové vztahy:

Předmět práce s počítačem je využíván prakticky ve všech odborných i všeobecně vzdělávacích
předmětech při vyhledávání informací na internetu, zpracovávání zadaných úkolů, referátů či
odborných prací.

1. ročník – Práce s počítačem – Podnikání – dálkové studium

Rozpis výsledků vzdělávání a učiva Počet hodin celkem: 10

Výsledky vzdělávání Rozpis učiva
Počet
hodin

Žák:
– rozumí základním pojmům z oboru
 informačních technologií, chápe vztah 
 mezi HW a SW

1. Úvod – BP v učebně počítačů, 
obsah a význam předmětu

– pojmy hardware a software
– další základní pojmy

2

– chápe význam základních komponent
  počítače a periferních zařízení

– používá počítač a jeho periferie
– dokáže zapojit počítač a základní
  periferní zařízení, detekovat chyby
  a vyměnit spotřební materiál

– orientuje se v jednotlivých sekcích
  klávesnice a chápe funkce speciálních
  kláves

2. Technické vybavení počítače 
(HARDWARE)

– základní sestava počítače
– procesor, základní deska, paměti
– zobrazovací jednotka
– disková zařízení a další paměťová 

média, systém záznamu dat
– vstupní a výstupní periferní zařízení

4
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– uvědomuje si význam operačního 
  systému

– má základní vědomosti o současných
  operačních systémech a jejich verzích

– nastavuje uživatelské prostředí
   operačního systému
– vytváří zástupce a rozumí jejich 
  významu

– využívá možnosti předávání dat mezi
  jednotlivými aplikacemi

– využívá nápovědy a manuálu pro práci
   se základním software i běžným
   hardware
– pochopil strukturu dat a možnosti jejich
  uložení

– ovládá základní práce se soubory 
 (vyhledávání, kopírování, přesun, 
 mazání)

– umí odlišit a rozpoznat základní typy
   souborů a pracovat s nimi
– vybírá a používá vhodné programové
   vybavení pro řešení běžných 
   konkrétních úkolů 

3. Operační systém
– grafické uživatelské rozhraní – 

základní pojmy
– základy ovládání operačního 

systému
– použití a tvorba zástupců programu,

dokumentu, složky
– schránka a její používání
– nápověda, manuál
– vytváření, přejmenování, označení, 

mazání, kopírování a přesun 
objektů

– vyhledávání souborů či složek
– komprese dat

1

– je si vědom možností a výhod, ale i rizik
   (zabezpečení dat před zneužitím,  
   ochrana dat před zničením, porušování  
   autorských práv) a omezení (zejména 
   technických a technologických) 
   spojených s používáním výpočetní 
   techniky
– aplikuje výše uvedené – zejména
   využívá prostředky zabezpečení dat 
   před zneužitím a ochrany dat před
   zničením
– uvědomuje se význam zabezpečení 

počítače před počítačovými viry
– zná základní typy virů
– umí používat antivirový program 

4. Ochrana dat a jejich zabezpečení
 – prostředky zabezpečení dat před
   zneužitím a ochrany dat před 
   zničením 
 – typy virů, antivirové programy
 – ochrana autorských práv 
 – zálohování dat

1

– chápe specifika práce v síti (včetně
   rizik), využívá jejích možností a pracuje
   s jejími prostředky

5. Práce v síti, možnosti Internetu 
 – počítačová síť, klient – server
 – počítačové sítě LAN, WAN,
    topologie, základní pojmy
 – připojení k síti a Internetu
 – specifika práce v síti, sdílení
    dokumentů a prostředků

2
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2. ročník – Práce s počítačem – Podnikání – dálkové studium

Rozpis výsledků vzdělávání a učiva Počet hodin celkem: 20

Výsledky vzdělávání Rozpis učiva
Počet
hodin

Žák:
– ovládá principy algoritmizace úloh

a sestavuje algoritmy řešení 
konkrétních úloh (dekompozice úlohy 
na jednotlivé elementárnější činnosti za
použití přiměřené míry abstrakce)

1. Úvod, BP v učebně počítačů, 
    algoritmizace úloh 
– základní principy algoritmizace
   úloh
– jednotlivé elementární činnosti 

algoritmizace
 – dekompozice jednoduchých úloh

2

– orientuje se v prostředí textového 
editoru,
   chápe význam a využití
– zná a dodržuje běžná typografická 

pravidla a konvence
– samostatně vytváří, upravuje a uchovává

strukturované textové dokumenty
– vkládá do textu objekty jiných aplikací
– využívá poznatků při tvorbě nabídek

a propagačních letáků výrobků 
v elektronické podobě

– samostatně vytváří, upravuje a tiskne
složitější textové dokumenty

– při práci s tabulkou používá různé druhy
ohraničení, dovede slučovat a rozdělovat
buňky, měnit šířku sloupců i výšku řádek,
zarovnávat text v tabulce a to i svisle 
apod.

– dovede zacházet s panelem nástrojů
Kreslení a připravit grafickou úpravu
dokumentů

– využívá poznatků při tvorbě
graficky složitějších úprav dokumentů

– umí citovat zdroje dle citační normy
– chápe specifika tvorby odborných prací

2. Textový editor
– obecné principy práce textových
   editorů a jejich využití v praxi
– základy ovládání – popis obrazovky,
   menu, panely nástrojů
– práce se souborem (založení,
   otevření, uložení, atd.)
– základy tvorby dokumentu 
  (nastavení parametrů stránky, 
  okrajů, tabulátorů, režim vkládání 
  a přepisu atd.)

– přesun textu, kopie, vyhledávání a
   nahrazování, kontrola pravopisu
– práce s textem – zakládání stylů 
  (formátování písma, odstavce 
  automatické číslování odstavců, 
  odrážky atd.)
– export a import dat včetně 

spolupráce s dalšími aplikacemi 
a Internetem

– práce s tabulkou (vytvoření a úprava 
tabulky)

– tisk a předtisková příprava
– tvorba složitějšího dokumentu (text, 

obrázky, tabulky)

12

– je schopen vytvořit a předvést prezentaci
– volí vhodné časování a přechody
   snímků
– dodržuje zásady tvorby prezentací

3. Prezentační software
– obecné principy práce nástrojů pro
   tvorbu prezentací a jejich využití
   v praxi
– základy ovládání – popis obrazovky,
   menu, panely nástrojů
– práce se souborem (založení,
   otevření, uložení, atd.)
– základy tvorby prezentace
– použití časování objektů, snímků
   a přechodů snímků včetně animací

4
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– vytváří jednoduché multimediální
dokumenty (tedy dokumenty v nichž je 
spojena textová, zvuková a obrazo-vá 
složka informace) v některém vhodném
formátu (HTML dokument, dokument 
textového procesoru, doku-ment 
vytvořený specializovaným SW pro 
tvorbu prezentací atp.)

– využívá zásad SEO optimalizace pro
   lepší postavení stránek ve výsledcích 
   vyhledávání

4. Tvorba webových stránek
– obecné principy práce HTML 

editorů a jejich využití v praxi
– tvorba HTML dokumentu pomocí 

šablon textového editoru 
(procvičení dosud osvojených 
dovedností)

– základy tvorby HTML dokumentu
– využití HTML šablon při tvorbě
– SEO optimalizace stránek pro
   vyhledávače

2

3. ročník – Práce s počítačem – Podnikání – dálkové studium

Rozpis výsledků vzdělávání a učiva Počet hodin celkem: 20

Výsledky vzdělávání Rozpis učiva
Počet
hodin

Žák:
– orientuje se v prostředí tabulkového

procesoru, rozumí jeho funkci a používá
jej na uživatelské úrovni

– umí vkládat do tabulek různé typy dat 
a upravovat jejich formát

– vytváří vzorce
– používá funkce, vyhledávání, třídění 

a filtrování
– je schopen data z tabulek prezentovat

různými typy grafů
– provádí předtiskovou přípravu a tisk

1. Úvod, BP v učebně počítačů, 
    tabulkový procesor
– obecné principy práce tabulkových 

procesorů a jejich využití v praxi
– základní pojmy (buňka, oblast, data,
   atd.)
– struktura tabulek a typy dat
– základy ovládání – popis obrazovky, 

menu, panely nástrojů
– práce se souborem (založení, 

otevření, uložení, atd.)
– základy práce s tabulkou 

(označování buněk, oblastí, zápis a 
editace údajů v buňce atd.)

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

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

– základy práce s grafy
– tisk a předtisková příprava
– tvorba tabulky (procvičení dosud 

osvojených dovedností)

14
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– rozumí principu zpracování grafických
  informací na počítači

– umí od sebe vzájemně rozlišit 
  vektorovou a rastrovou grafiku

– zná běžné typy grafických formátů 
  a jejich vlastnosti

– umí volit vhodné formáty grafických dat
   a nástroje pro práci s nimi
– používá scanner
– na uživatelské úrovni za pomoci
   příslušných softwarových nástrojů 
   vytváří a upravuje vektorovou i
   rastrovou grafiku
– rozumí principu práce digitálního foto-
  aparátu a orientuje se v základních 
  parametrech (rozlišení snímače, 
  digitální a optický zoom)

2. Počítačová grafika
– rastrová a vektorová grafika, 

ukládání grafických dat
– běžné grafické formáty a jejich 

vlastnosti
– nástroje pro práci s vektorovou 

grafikou a rastrovou grafikou
– zdůraznění odlišnosti zpracování 

textu oproti text. editoru 
– export a import grafických dat
– úprava fotografií a obrázků
– převod obrázků mezi vektorovou a
   rastrovou grafikou a naopak

4

– ovládá základní práce v databázovém
editoru

– edituje, vyhledává, filtruje a třídí údaje 
ve vytvořené databázi

– vytváří relace
– je schopen připravit tisk a tisknout 

databázi
– tvoří sestavy databází

3. Databáze
– obecné principy práce
   databázových editorů a jejich 
   využití v praxi
– základní pojmy (databáze, tabulka 

relace, sestava, dotaz, formulář, 
primární klíč)

– základy ovládání – popis 
obrazovky, menu, panely nástrojů

– základy tvorby databází
– návrh databáze, zadávání dat

2
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Písemná a elektronická komunikace

Kód a název oboru vzdělání:
64-41-L/01 Podnikání

název ŠVP:
Podnikání

Forma vzdělávání: denní, dálková

Délka studia: 2 roky, 3 roky

Stupeň poskytovaného vzdělání:
Střední vzdělání s maturitní zkouškou

Datum platnosti ŠVP: od 1. 9. 2016

A) denní studium

Obecné cíle p  ř  edm  ě  tu:
Předmět  Písemná  a  elektronická  komunikace  je  zaměřen  především  na  rozvoj  profesních
komunikativních kompetencí žáků v administrativní oblasti. Jeho cílem je naučit žáky ovládat
techniku psaní na klávesnici desetiprstovou hmatovou metodou bez vyhledávání jednotlivých
kláves  zrakem,  racionálně,  pečlivě  a  přesně  vést  administrativu,  ovládat  techniku
korespondence  v souladu  s  normalizovanou  úpravou  písemností,  využívat  dostupných
informačních  a komunikačních  technologií,  seznámit  je  s  používáním  běžné  kancelářské
techniky v oblasti  vyhotovování  dokumentů  obchodního styku,  vedením personální  agendy,
operační  evidencí  a dalšími  formami  podnikové  komunikace.  Naučí  se  vyhledávat
a zpracovávat informace,  komunikovat pomocí internetu,  ale i pracovat s dalšími prostředky
informačních a komunikačních technologií.  Jedním ze stěžejních témat oblasti informačních
a komunikačních technologií,  a tedy i cílů výuky, je, aby žák zvládl efektivně komunikovat
pomocí  Internetu  a  pracovat  s  informacemi  (zejména  s využitím  prostředků  informačních
a komunikačních technologií),  tj. vyhledávat informace,  ověřovat jejich pravdivost a úplnost
a dále je zpracovávat. 

Charakteristika:

Charakteristika učiva vychází z RVP 64-41-L/51 Podnikání ze vzdělávacího okruhu Vzdělá-
vání v informačních a komunikačních technologiích.
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Ročník Stručný popis vzdělávacího obsahu Týdenní hodinová
dotace

1.
Úvod – obsah a význam předmětu
Základní nácvik ovládání klávesnice
Úprava textu

2

2.

Úvod do obchodní korespondence
Elektronická komunikace a komunikační 
technika
Normalizovaná úprava písemností a adres
Komunikace v obchodním styku

2

Výsledky vzd  ě  lávání v oblasti cit  ů  , postoj  ů   a preferencí hodnot:

Předmět  vede  žáky  k  tomu,  aby  základní  komunikační  dovednosti  stavěli  na  základech
tolerance a poctivosti. Při výuce jsou rozvíjeny a utvářeny postoje žáků k sobě  navzájem, ke
svému okolí i k jiným kulturám.

Pojetí výuky (metody a formy výuky, materiální zabezpe  č  ení):

Hlavní  formou  výuky  je  cvičení  v  odborné  učebně  výpočetní  techniky.  Těžiště  výuky  je
v provádění praktických úkolů. Při použití metody výkladu bezprostředně následuje praktické
procvičení  vyloženého  učiva.  Ve  výuce  se  klade  důraz  na  samostatnou  práci  a  řešení
komplexních  úloh.  Je  uplatňován  přístup  s  využitím  mezipředmětových  vztahů  (komplexní
praktické úlohy umožňující aplikaci širokého spektra vědomostí a dovedností žáka i z jiných
předmětů)  a  metody  problémového  vyučování.  Projekty  se  realizují  jako  týmová  nebo
Individuální  práce.  Třída  se  při  výuce  dělí  na  skupiny  tak,  aby  na  každé  pracovní  stanici
pracoval jeden žák.
Výuku  předmětu  písemná  a  elektronická  komunikace  je  realizována  ve  dvou  odborných
učebnách  výpočetní  techniky  vybavených  17  ks  PC.  Každé  PC  má  dostatečnou  kapacitu
výpočetního výkonu, operační paměti a úložného prostoru. PC jsou zapojena do počítačové sítě
z důvodu sdílení periferních zařízení a přístupu k internetu s dostatečnou přenosovou rychlostí.
Učebny  mají  dostatečné  softwarové  vybavení  (operační  systémy  na  bázi  grafického
uživatelského rozhraní např. Windows, kancelářské systémy MS Office, softwarem pro výuku
psaní na klávesnici desetiprstovou hmatovou metodou, atd.). Učebny jsou pro lepší názornost
výuky vybaveny datovými projektory. SOU se snaží v učebnách PSP pravidelně modernizovat
technické,  programové,  ale  i  ostatní  vybavení  (klimatizace,  nábytek  vyhovující  práci  na PC
atd.)

Hodnocení výsledk  ů   žák  ů  :

Žáci jsou hodnoceni průběžně v souladu s Klasifikačním řádem SOU Sedlčany.
Při  hodnocení  se  uplatňuje  sebehodnocení,  kolektivní  hodnocení  a  individuální  přístup
k žákům (k žákům se specifickými vzdělávacími potřebami se přistupuje individuálně).
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P  ř  ínos p  ř  edm  ě  tu k rozvoji klí  č  ových kompetencí

komunikativní:
 vyjadřovat se přiměřeně k účelu jednání a komunikační situaci v projevech mluvených

i psaných
 své myšlenky a projevy formulovat srozumitelně a souvisle
 vhodně se prezentovat při oficiálním jednání
 naslouchat pozorně  druhým, účastnit  se diskuzí (formulovat  a zdůvodnit  své názory,

vyslechnout názory druhých a vhodně na ně reagovat)
 zpracovávat věcně správně a srozumitelně přiměřeně náročné texty na běžná i odborná

témata, pracovní a jiné písemnosti (žádosti, životopis, vyplňování formulářů), používat
při tom adekvátní stylistické a jazykové prostředky

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

sociální a personální:
 kriticky  hodnotit  své  osobní  dispozice,  uvědomovat  si  vlastní  přednosti,  meze

i nedostatky a pracovat sami na sobě
 plánovat svůj život a pracovní kariéru
 ke svému učení využívat zkušeností jiných lidí a učit se i na základě zprostředkovaných

zkušeností
 adaptovat se na pracovní prostředí a nové požadavky
 pracovat samostatně i v týmu
 přijímat a plnit odpovědně svěřené úkoly
 uznávat autoritu nadřízených
 přispívat  k  vytváření  vstřícných  mezilidských  vztahů,  k  předcházení  osobním

konfliktům a k odstraňování diskriminace

pracovní (odborné):
 získat pozitivní vztah k povolání a k práci jako druhu lidské aktivity
 uvědomovat si rizika a dopady nezaměstnanosti pro jedince, rodinu a společnost
 umět vhodně komunikovat s potenciálními zaměstnavateli
 zajímat se o znalost práv a povinností svých i svých budoucích zaměstnavatelů
 porozumět zadání úkolu a získat informace potřebné k jeho řešení
 kontrolovat svou činnost a hodnotit dosažený výsledek

Mezip  ř  edm  ě  tové vztahy:
Vyučovací předmět práce s počítačem je vyučován v českém jaz
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1. ročník – Písemná a elektronická komunikace – Podnikání – denní studium

Rozpis výsledků vzdělávání a učiva      Počet hodin celkem: 66

Výsledky vzdělávání Rozpis učiva
Počet
hodin

Student:
– přesně a v přiměřené rychlosti ovládá

klávesnici PC desetiprstovou 
hmatovou metodou

– píše podle diktátu
– zpracuje text s využitím zvýraznění

a formátování

1. Úvod, BP v učebně počítačů
Základy psaní na klávesnici
– nácvik psaní malých a velkých 

písmen, diakritických
   a interpunkčních znamének, číslic 
   a značek

– zvyšování rychlosti a přesnosti

66
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2. ročník – Písemná a elektronická komunikace – Podnikání – denní studium 

Rozpis výsledků vzdělávání a učiva     Počet hodin celkem: 66

Výsledky vzdělávání Rozpis učiva
Počet
hodin

Student:
– uplatňuje prostředky verbální a 

neverbální komunikace
– jedná podle zásad společenského 

chování a profesního vystupování
– samostatně komunikuje elektronickou

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

– využívá další funkce poštovního 
klienta

– ovládá další běžné prostředky online
a offline komunikace a výměnu dat

– volí vhodné informační zdroje 
k vyhledávání požadovaných 
informací a odpovídající techniky 
(metody, způsoby) k jejich získávání

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

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

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

– interpretuje správně získané 
informace a výsledky jejich zpraco-
vání následně prezentuje vhodným 
způsobem s ohledem na jejich další 
uživatele

1. Úvod do obchodní korespondence
Elektronická komunikace a 
komunikační technika
– obchodní, právní, personální a interní

písemnosti, osobní dopisy
– tabulky (jejich náležitosti a druhy)
– manipulace s dokumenty
– služby internetu
– možnosti jednoduchých sdělení 

v obchodní korespondenci
– elektronická pošta – program MS

Outlook
– dokumenty posílané elektronickou 

poštou
– další způsoby internetové

komunikace (Chat, SKYPE, ICQ …)
– vyhledávání informací na internetu, 

jejich interpretace, relevantnost, 
ověření a posouzení pro řešení 
konkrétního problému

– elektronický podpis a možnosti jeho 
využití

– elektronické obchodování
– sociální sítě
– využití faxu, mobilního telefonu a 

kopírovacího stroje
– možnosti využití internetbankingu
   a phonebankingu

10

– ovládá pravidla doporučené 
normalizované úpravy písemností 
a adres

2. Normalizovaná úprava písemností
– pravidla doporučené normalizované 

úpravy písemností a adres
– druhy tabulek a jejich náležitostí
– pravidla stylizace dopisů a 

dokumentů
– úprava dopisů do zahraničí
– velikosti papíru a obálek
– korektorská znaménka

10
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– ovládá základní formy písemného 
styku

– zpracovává písemnosti a tabulky a 
upravuje je podle normy

– manipuluje s písemnými
   a elektronickými dokumenty podle 

stanovených pravidel

3. Komunikace v obchodním styku
– propagační písemnosti (nevyžádaná a 

vyžádaná nabídka, poptávka …)
– písemnosti při uzavírání a plnění 

smluv (objednávka, reklamace …)
– písemnosti při styku s bankou, poštou

a dopravními organizacemi
– vnitropodnikové písemnosti
– písemnosti pracovněprávního 

charakteru (plná moc …)
– manipulace s písemnostmi

46

B) Dálková forma studia

Obecné cíle p  ř  edm  ě  tu:

Předmět  Písemná  a  elektronická  komunikace  je  zaměřen  především  na  rozvoj  profesních
komunikativních kompetencí žáků v administrativní oblasti. Jeho cílem je naučit žáky ovládat
techniku psaní na klávesnici desetiprstovou hmatovou metodou bez vyhledávání jednotlivých
kláves  zrakem,  racionálně,  pečlivě  a  přesně  vést  administrativu,  ovládat  techniku
korespondence  v souladu  s  normalizovanou  úpravou  písemností,  využívat  dostupných
informačních  a komunikačních  technologií,  seznámit  je  s  používáním  běžné  kancelářské
techniky v oblasti  vyhotovování  dokumentů  obchodního styku,  vedením personální  agendy,
operační  evidencí  a dalšími  formami  podnikové  komunikace.  Naučí  se  vyhledávat
a zpracovávat informace,  komunikovat pomocí internetu,  ale i pracovat s dalšími prostředky
informačních a komunikačních technologií.  Jedním ze stěžejních témat oblasti informačních
a komunikačních technologií,  a tedy i cílů výuky, je, aby žák zvládl efektivně komunikovat
pomocí  Internetu  a  pracovat  s  informacemi  (zejména  s využitím  prostředků  informačních
a komunikačních technologií),  tj. vyhledávat informace,  ověřovat jejich pravdivost a úplnost
a dále je zpracovávat. 

Charakteristika:

Charakteristika učiva vychází z RVP 64-41-L/51 Podnikání ze vzdělávacího okruhu Vzdělá-
vání v informačních a komunikačních technologiích.

Ročník Stručný popis vzdělávacího obsahu Hodinová dotace ročníku

2.
Úvod – obsah a význam předmětu
Základní nácvik ovládání klávesnice
Úprava textu

20

3.

Úvod do obchodní korespondence
Elektronická komunikace a komunikační 
technika
Normalizovaná úprava písemností a adres
Komunikace v obchodním styku

20
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Výsledky vzd  ě  lávání v oblasti cit  ů  , postoj  ů   a preferencí hodnot:

Předmět  vede  žáky  k  tomu,  aby  základní  komunikační  dovednosti  stavěli  na  základech
tolerance a poctivosti. Při výuce jsou rozvíjeny a utvářeny postoje žáků k sobě  navzájem, ke
svému okolí i k jiným kulturám.

Pojetí výuky (metody a formy výuky, materiální zabezpe  č  ení):

Hlavní  formou  výuky  je  cvičení  v  odborné  učebně  výpočetní  techniky.  Těžiště  výuky  je
v provádění praktických úkolů. Při použití metody výkladu bezprostředně následuje praktické
procvičení  vyloženého  učiva.  Ve  výuce  se  klade  důraz  na  samostatnou  práci  a  řešení
komplexních  úloh.  Je  uplatňován  přístup  s  využitím  mezipředmětových  vztahů  (komplexní
praktické úlohy umožňující aplikaci širokého spektra vědomostí a dovedností žáka i z jiných
předmětů)  a  metody  problémového  vyučování.  Projekty  se  realizují  jako  týmová  nebo
individuální  práce.  Třída  se  při  výuce  dělí  na  skupiny  tak,  aby  na  každé  pracovní  stanici
pracoval jeden žák.
Výuku  předmětu  písemná  a  elektronická  komunikace  je  realizována  ve  dvou  odborných
učebnách  výpočetní  techniky  vybavených  17  ks  PC.  Každé  PC  má  dostatečnou  kapacitu
výpočetního výkonu, operační paměti a úložného prostoru. PC jsou zapojena do počítačové sítě
z důvodu sdílení periferních zařízení a přístupu k internetu s dostatečnou přenosovou rychlostí.
Učebny  mají  dostatečné  softwarové  vybavení  (operační  systémy  na  bázi  grafického
uživatelského rozhraní např. Windows, kancelářské systémy MS Office, softwarem pro výuku
psaní na klávesnici desetiprstovou hmatovou metodou, atd.). Učebny jsou pro lepší názornost
výuky vybaveny datovými projektory. SOU se snaží v učebnách PSP pravidelně modernizovat
technické,  programové,  ale  i  ostatní  vybavení  (klimatizace,  nábytek  vyhovující  práci  na PC
atd.)

Hodnocení výsledk  ů   žák  ů  :

Žáci jsou hodnoceni průběžně v souladu s Klasifikačním řádem SOU Sedlčany.
Při  hodnocení  se  uplatňuje  sebehodnocení,  kolektivní  hodnocení  a  individuální  přístup
k žákům (k žákům se specifickými vzdělávacími potřebami se přistupuje individuálně).

Přínos předmětu k rozvoji klíčových kompetencí

komunikativní:
 vyjadřovat se přiměřeně k účelu jednání a komunikační situaci v projevech mluvených

i psaných
 své myšlenky a projevy formulovat srozumitelně a souvisle
 vhodně se prezentovat při oficiálním jednání
 naslouchat pozorně  druhým, účastnit  se diskuzí (formulovat  a zdůvodnit  své názory,

vyslechnout názory druhých a vhodně na ně reagovat)
 zpracovávat věcně správně a srozumitelně přiměřeně náročné texty na běžná i odborná

témata, pracovní a jiné písemnosti (žádosti, životopis, vyplňování formulářů), používat
při tom adekvátní stylistické a jazykové prostředky

 vyjadřovat se a vystupovat v souladu se zásadami kultury projevu a chování
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sociální a personální:
 kriticky  hodnotit  své  osobní  dispozice,  uvědomovat  si  vlastní  přednosti,  meze

i nedostatky a pracovat sami na sobě
 plánovat svůj život a pracovní kariéru
 ke svému učení využívat zkušeností jiných lidí a učit se i na základě zprostředkovaných

zkušeností
 adaptovat se na pracovní prostředí a nové požadavky
 pracovat samostatně i v týmu
 přijímat a plnit odpovědně svěřené úkoly
 uznávat autoritu nadřízených
 přispívat  k  vytváření  vstřícných  mezilidských  vztahů,  k  předcházení  osobním

konfliktům a k odstraňování diskriminace

pracovní (odborné):
 získat pozitivní vztah k povolání a k práci jako druhu lidské aktivity
 uvědomovat si rizika a dopady nezaměstnanosti pro jedince, rodinu a společnost
 umět vhodně komunikovat s potenciálními zaměstnavateli
 zajímat se o znalost práv a povinností svých i svých budoucích zaměstnavatelů
 porozumět zadání úkolu a získat informace potřebné k jeho řešení
 kontrolovat svou činnost a hodnotit dosažený výsledek

Mezip  ř  edm  ě  tové vztahy:

Vyučovací předmět práce s počítačem je vyučován v českém jazyce.

1. ročník – Písemná a elektronická komunikace – Podnikání – dálkové studium

Rozpis výsledků vzdělávání a učiva      Počet hodin celkem: 20

Výsledky vzdělávání Rozpis učiva
Počet
hodin

Student:
– přesně a v přiměřené rychlosti ovládá

klávesnici PC desetiprstovou hmato-
vou metodou

– píše podle diktátu
– zpracuje text s využitím zvýraznění
a formátování

1. Úvod, BP v učebně počítačů
Základy psaní na klávesnici
– nácvik psaní malých a velkých 

písmen, diakritických a interpunk-
čních znamének, číslic a značek

–  zvyšování rychlosti a přesnosti

20
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2. ročník – Písemná a elektronická komunikace – Podnikání – dálkové studium

Rozpis výsledků vzdělávání a učiva     Počet hodin celkem: 20

Výsledky vzdělávání Rozpis učiva
Počet
hodin

Student:
– uplatňuje prostředky verbální a 

neverbální komunikace
– jedná podle zásad společenského 

chování a profesního vystupování
– samostatně komunikuje elektronickou

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

– využívá další funkce poštovního 
klienta

– ovládá další běžné prostředky online
a offline komunikace a výměnu dat

– volí vhodné informační zdroje 
k vyhledávání požadovaných 
informací a odpovídající techniky 
(metody, způsoby) k jejich získávání

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

– orientuje se v získaných informacích, 
třídí je, analyzuje, vyhodnocuje, pro-
vádí jejich výběr a dále je zpracovává

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

– interpretuje správně získané 
informace a výsledky jejich

   zpracování následně prezentuje 
vhodným způsobem s ohledem 

   na jejich další uživatele

1. Úvod do obchodní korespondence
Elektronická komunikace a 
komunikační technika
– obchodní, právní, personální a interní

písemnosti, osobní dopisy
– tabulky (jejich náležitosti a druhy)
– manipulace s dokumenty
– služby internetu
– možnosti jednoduchých sdělení 

v obchodní korespondenci
– elektronická pošta – program MS

Outlook
– dokumenty posílané elektronickou 

poštou
– další způsoby internetové

komunikace (Chat, SKYPE, ICQ …)
– vyhledávání informací na internetu, 

jejich interpretace, relevantnost, 
ověření a posouzení pro řešení 
konkrétního problému

– elektronický podpis a možnosti jeho 
využití

– elektronické obchodování
– sociální sítě
– využití faxu, mobilního telefonu 

a kopírovacího stroje
– možnosti využití internetbankingu

a phonebankingu

4

– ovládá pravidla doporučené
   normalizované úpravy písemností
   a adres

2. Normalizovaná úprava písemností
– pravidla doporučené normalizované 

úpravy písemností a adres
– druhy tabulek a jejich náležitostí
– pravidla stylizace dopisů
   a dokumentů
– úprava dopisů do zahraničí
– velikosti papíru a obálek
– korektorská znaménka

2
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– ovládá základní formy písemného 
styku

– zpracovává písemnosti a tabulky 
a upravuje je podle normy

– manipuluje s písemnými a 
elektronickými dokumenty podle 
stanovených pravidel

3. Komunikace v obchodním styku
– propagační písemnosti (nevyžádaná 

a vyžádaná nabídka, poptávka …)
– písemnosti při uzavírání a plnění 

smluv (objednávka, reklamace …)
– písemnosti při styku s bankou, poštou

a dopravními organizacemi
– vnitropodnikové písemnosti
– písemnosti pracovněprávního 

charakteru (plná moc …)
– manipulace s písemnostmi

14
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Ekonomika

Kód a název oboru vzdělání:
64-41-L/51

Název ŠVP: 
Podnikání

Forma vzdělávání: denní (dálková)

Délka studia: 2 roky ( 3 roky) 

Stupeň poskytovaného vzdělání:
střední vzdělání s maturitní zkouškou 

Datum platnosti ŠVP: od 1. 9. 2016 

Obecné cíle předmětu:

Cílem předmětu  Ekonomika je poskytnout  žákům odborné ekonomické poznatky pro jejich
úspěšné uplatnění v praxi, které jim umožní jednat efektivně a chovat se hospodárně, uvést je
do ekonomického myšlení a naučit je chápat ekonomické jevy a procesy v podmínkách tržního
hospodářství.
Žáci  získají  široké  spektrum poznatků o  struktuře,  činnosti  a  hospodaření  podniku.  Rozliší
základní  podnikové  činnosti  a  znají  jejich  obecnou  charakteristiku.  Také  získají  poznatky
potřebné pro efektivní a ekonomické provozování podniku, pro plnění základních povinností
podnikatele  vůči  státu,  obchodním  partnerům  i  zaměstnancům.  Pochopí  vztahy  podniku
k vnějšímu okolí. 
Žáci jsou vedeni k logickému myšlení, ke správnému a přesnému vyjadřování. Vyučující rozvíjí
u  žáků  schopnosti  vedoucí  k samostatné  hospodářské  a  podnikatelské  činnosti,
k podnikatelskému myšlení.

Charakteristika učiva: 

Vychází z RVP 64-41-L/51 Podnikání z okruhu Ekonomika a právo a Účetnictví a daně. Je
zařazen do odborného vzdělávání v 1. a 2. ročníku studia.
Obsah  je  zaměřen  především  na  ekonomiku  podniku,  na  vývoj  národního  hospodářství,
hospodářskou politiku státu.
Výuka  se  opírá  o  mezipředmětové  vztahy  –  účetnictví,  marketing  a  management,  právo,
písemná a elektronická komunikace, matematika.

ŠVP Podnikání                                                   115



 

Denní forma studia

Ročník Stručný popis vzdělávacího obsahu
Týdenní 
hodinová 
dotace

1.

Podstata fungování tržní ekonomiky
Národní hospodářství
Podnikání
Podnikové činnosti
Mzdy

3

2.

Hospodaření podniku
Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění
Daňová soustava
Finanční trh

3

Dálková forma studia

Ročník Stručný popis vzdělávacího obsahu
Roční hodinová
dotace

1.
Podstata fungování tržní ekonomiky
Národní hospodářství
Podnikání

25

2.
Hospodaření podniku
Podnikové činnosti
Mzdy 

20

3.
Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 
Daňová soustava
Finanční trh

20

Výsledky vzdělávání v oblasti citů, postojů a preferencí hodnot: 

Předmět  vychovává  žáky  k dodržování  zákonů  a  pravidel  chování,  k zájmu  o  ekonomické,
politické a společenské dění a k odpovědnosti za vlastní život. Žáci jsou vedeni k samostat-
nému myšlení, k diskusi o svých názorech i ke kritickému hodnocení důsledků svého chování.

Pojetí výuky (metody a formy výuky, materiální zabezpečení): 

Ve  vyučovacím  předmětu  Ekonomika  lze  uplatnit  jak  frontální,  tak  skupinové  vyučování.
Vzhledem k velkému  vlivu  společenského  a  politického  dění  ve  státě  na  jednotlivé  právní
normy,  je vhodné zařazovat informace,  rozhovory a samostatná vystoupení žáků na aktuální
téma.  Učivo  je  možné  procvičit  na  konkrétních  příkladech.  Ve  výuce  se  uplatní  práce
s konkrétními právními normami, vyhledávání potřebných informací v odborné literatuře nebo
na internetu a vyplňování dokladů.
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Hodnocení výsledků žáků: 

Žáci jsou hodnoceni průběžně v souladu s Klasifikačním řádem SOU Sedlčany. 
Při  hodnocení  se  uplatňuje  sebehodnocení,  kolektivní  hodnocení  a  individuální  přístup
k žákům (k žákům se specifickými vzdělávacími potřebami se přistupuje individuálně).
Znalosti  žáků  je  vhodné  prověřit  krátkými  testy,  které  mohou  být  zaměřeny  teoreticky
i prakticky. 
V konečném hodnocení se promítá rovněž celkový přístup žáka ke studiu daného předmětu,
jeho  plnění  zadaných  úkolů,  aktivní  práce  při  hodině,  zpracování  referátu  či  prezentace
aktuálních nebo zajímavých informací k probíranému tématu.

Přínos předmětu k rozvoji klíčových kompetencí: 

k učení:
 mít pozitivní vztah k učení a vzdělávání, 
 ovládat  různé  techniky  učení,  umět  si  vytvořit  vhodný  studijní  režim  a  podmínky,

uplatňovat  různé  způsoby  práce  s  textem  (zvl.  studijní  a  analytické  čtení),  umět
efektivně vyhledávat a zpracovávat informace, být čtenářsky gramotný)

 s  porozuměním  poslouchat  mluvené  projevy  (např.  výklad,  přednášku,  proslov  aj.),
pořizovat si poznámky

 využívat ke svému učení různé informační zdroje včetně zkušeností svých i jiných lidí
 sledovat  a  hodnotit  pokrok  při  dosahování  cílů  svého  učení,  přijímat  hodnocení

výsledků svého učení od jiných lidí
 znát možnosti svého dalšího vzdělávání, zejména v oboru a povolání

k řešení problémů:
 získat informace k řešení problému, navrhnout způsob řešení a zdůvodnit jej, vyhodnotit

a ověřit správnost zvoleného postupu
 uplatňovat  při  řešení  problémů  různé  metody  myšlení,  volit  prostředky  vhodné  pro

splnění jednotlivých aktivit, využívat zkušeností a vědomostí nabytých dříve
 spolupracovat při řešení problému s jinými lidmi

komunikativní: 
 vyjadřovat se přiměřeně k účelu jednání a komunikační situaci v projevech mluvených i

psaných 
 účastnit se aktivně diskusí, formulovat a obhajovat své názory a postoje, vyslechnout

názory druhých a vhodně na ně reagovat
 vhodně se prezentovat při oficiálním jednání 
 vysvětlovat  a  znázorňovat  ekonomickou  problematiku  (používat  při  tom  adekvátní

stylistické a jazykové prostředky) 
 vyjadřovat se a vystupovat v souladu se zásadami kultury projevu a chování 

sociální a personální:
 využívat metody sebepoznání, sebekontroly a seberegulace
 plánovat svůj život a pracovní kariéru 
 adaptovat se na měnící se pracovní podmínky 
 pracovat samostatně i v týmu 
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 přijímat a plnit odpovědně svěřené úkoly 
 přijímat odpovědnost za vlastní práci i za práci ostatních
 uznávat autoritu nadřízených 
 přispívat  k  vytváření  vstřícných  mezilidských  vztahů,  k  předcházení  osobním

konfliktům a k odstraňování diskriminace

k pracovnímu uplatnění a podnikání:
 rozumět podstatě  a  principům podnikání,  mít  představu o právních a  ekonomických

aspektech soukromého podnikání
 umět se orientovat v zákonných normách, najít platné normy na webových stránkách
 vhodně komunikovat s potenciálními zaměstnavateli
 mít  odpovědný  postoj  k  vlastní  profesní  budoucnosti,  přizpůsobovat  se  měnícím  se

pracovním podmínkám a celoživotně se vzdělávat.

matematická a finanční gramotnost:
 aplikovat matematické postupy a znalosti při řešení různých úkolů v běžných situacích

včetně pracovních a pro další, zejména odborné vzdělávání
 rozumět  matematicky  vyjádřeným  informacím,  umět  interpretovat  statistické

a ekonomické údaje
 zvládat  řešení  svých  sociálních  i  ekonomických  záležitostí  s  ohledem na  měnící  se

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

rozpočet včetně správy finančních aktiv i závazků.

pracovní (odborné): 
 získat pozitivní vztah k povolání a k práci jako druhu lidské aktivity 
 rozumět  podstatě  a  principům podnikání,  mít  představu o právních  a  ekonomických

aspektech soukromého podnikání
 umět vhodně komunikovat s potenciálními zaměstnavateli 
 zajímat se o znalost práv a povinností svých i svých budoucích zaměstnavatelů 
 porozumět zadání úkolu a získat informace potřebné k jeho řešení
 umět se orientovat v zákonných normách, najít platné normy na webových stránkách
 kontrolovat svou činnost a hodnotit dosažený výsledek 

Mezipředmětové vztahy:

Vyučovací předmět Ekonomika je úzce spjat s:
 účetnictví
 učební praxe
 právo
 marketing a management
 písemná a elektronická komunikace
 práce s počítačem
 občanská nauka
 matematika
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Průřezová témata

Metody a formy vhodné k realizaci  průřezových témat  – diskuze,  besedy,  exkurze,  vhodně
zvolené referáty. Partnerem při výuce je Úřad práce, který ji obohacuje o konkrétní informace
týkající se oblasti povolání, zaměstnání a aktuální situace na trhu práce.

Člověk v demokratické společnosti:
Žáci jsou vedeni k tomu, aby uměli jednat s lidmi, diskutovat, hledat kompromisní řešení.

Člověk a životní prostředí:
Žáci jsou vedeni k porozumění souvislostí mezi environmentálními, ekonomickými a 
sociálními aspekty ve vztahu k udržitelnému rozvoji.

Informační a komunikační technologie:
Žáci jsou vedeni k dovednosti využívat informační technologie a pracovat s informacemi.

1. ročník – Ekonomika podniku – obor Podnikání – denní forma studia

Rozpis výsledků vzdělávání a učiva Počet hodin celkem: 96

Výsledky vzdělávání Rozpis učiva
Počet
hodin

Student:
– zná a správně používá základní
   ekonomické pojmy
– umí posoudit vliv ceny na nabídku

a poptávku, vyjádří formou grafu rovno-
vážnou cenu

– na příkladu popíše fungování tržního
mechanismu

– zná způsoby stanovení prodejní ceny

1. Základy tržní ekonomiky
– Potřeby, statky, služby
– Spotřeba, životní úroveň
– Výroba, výrobní faktory
– Trh, nabídka, poptávka, tržní 

rovnováha
– Prodejní cena

23

– uvede příklady podniků ve vybraných
odvětvích národního hospodářství

– srovná úlohu velkých a malých podniků
v ekonomice státu

– porovná hodnoty ukazatelů produktu
celkem a na 1 obyvatele

– vysvětlí vývoj, příčiny, druhy
   a důsledky nezaměstnanosti a úlohu 

státu
– vysvětlí podstatu inflace a její důsledky

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

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

státního rozpočtu

2. Národní hospodářství
– Struktura národního hospodářství
– Vývoj národního hospodářství 
– Subjekty ekonomiky a jejich úloha
– Činitelé ovlivňující úroveň
   národního hospodářství
– Hrubý domácí produkt,
   nezaměstnanost, inflace,
   platební bilance
– Státní rozpočet

7
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– zná základní právní normy pro
   podnikání a orientuje se v nich
– uvědomuje si přednosti a nedostatky 

podnikání a jeho jednotlivých forem
– dovede charakterizovat základní znaky 

jednotlivých forem podniků
– porovná druhy živností, popíše

    podmínky provozování živnosti,
    potřebné doklady a postup ohlášení 
    živnosti
– umí posoudit vhodné právní formy 

podnikání pro svůj obor
– na příkladu podniku ze svého oboru 

popíše základní povinnosti podnikatele
vůči státu

– popíše obchodní společnosti a další
formy podnikání

3. Podnikání, podnikatel
– Podnik, podnikání, podnikatel
– Vznik a zánik podniku
– Právní formy
– Podnikání podle živnostenského 

zákona
– Obchodní společnosti a obchodní 

rejstřík
– Další formy podnikání

36

– rozliší druhy oběžného majetku a 
složky zásob

– na příkladu ukáže postup pořízení 
materiálu a požadavky na jeho

   skladování
– popíše náležitosti příjemky, výdejky 

a skladní karty materiálu
– vypočte plánovanou spotřebu materiálu

a z bilanční rovnice stanoví potřebu 
nákupu

– orientuje se v právní úpravě dodava-
telsko odběratelských vztahů (rozliší 
kupní smlouvu a smlouvu o dílo)

– zná činnosti, kterými se odbyt zabývá a 
dokáže je charakterizovat

4. Podnikové činnosti – zabezpečení 
hlavní činnosti oběžným majetkem, 
odbyt 

– Oběžný majetek a zásoby
– Pořízení, oceňování, evidence

a skladování zásob
– Optimalizace zásob a zjištění 

potřeby nákupu
– Dodavatelsko-odběratelské vztahy
– Odbyt

7

– rozliší oběžný a dlouhodobý majetek
a jeho strukturu

– provádí běžné výpočty odpisů, výrobní 
kapacity, ukazatelů úrovně hospodaření
a komentuje výsledky

– vysvětlí důvody pořízení a vyřazení
dlouhodobého majetku

– rozliší základní dokumenty u 
dlouhodobého majetku

– uvede opatření ke zvýšení využití 
dlouhodobého majetku

5. Podnikové činnosti – zabezpečení 
hlavní činnosti dlouhodobým 
majetkem 

– Dlouhodobý majetek, členění,
– Opotřebení, odpisy (účetní 

 a daňové) 
– Kapacita
– Pořízení, oceňování, evidence 

 a vyřazení dlouhodobého majetku
– Hospodaření s dlouhodobým

  majetkem

4
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– na příkladu popíše základní způsoby
získávání zaměstnanců

–  určí kritéria pro výběr zaměstnanců;
– charakterizuje jednotlivé metody 

hodnocení zaměstnanců
– vymezí základní oblasti péče
   o zaměstnance
– vysvětlí funkci odborů a kolektivní

smlouvy

6. Podnikové činnosti – zabezpečení 
hlavní činnosti lidskými zdroji, 
pracovněprávní vztahy

– Zjištění potřeby zaměstnanců
– Získávání a výběr zaměstnanců
– Hodnocení zaměstnanců
– Péče o zaměstnance

4

– na příkladech charakterizuje obsah
   a průběh příslušné hlavní činnosti
– orientuje se v problematice péče
   o jakost
– posoudí ekologické souvislosti výrobní

činnosti

7. Hlavní činnost podniku
– Výroba, obchod, ostatní služby 

komerční a veřejné
– Péče o jakost

3

– orientuje se v zákonné úpravě
   mzdových předpisů
– vypočte základní mzdu, pobídkové

složky mzdy, náhrady mezd, příplatky 
ke mzdě

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

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

8. Mzdy
– Právní úprava mzdy a platu
– Složky mzdy
– Zákonné odvody 
– Výpočet čisté mzdy

12
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1. ročník – Ekonomika podniku – obor Podnikání – dálková forma studia

Rozpis výsledků vzdělávání a učiva Počet hodin celkem: 25

Výsledky vzdělávání Rozpis učiva
Počet
hodin

Student:
– zná a správně používá základní
   ekonomické pojmy
– umí posoudit vliv ceny na nabídku

a poptávku, vyjádří formou grafu rovno-
vážnou cenu

– na příkladu popíše fungování tržního
mechanismu

– zná způsoby stanovení prodejní ceny

1. Základy tržní ekonomiky
– Potřeby, statky, služby
– Spotřeba, životní úroveň
– Výroba, výrobní faktory
– Trh, nabídka, poptávka, tržní 

rovnováha
– Prodejní cena

8

– uvede příklady podniků ve vybraných
odvětvích národního hospodářství

– srovná úlohu velkých a malých podniků
v ekonomice státu

– porovná hodnoty ukazatelů produktu
celkem a na 1 obyvatele

– vysvětlí vývoj, příčiny, druhy a důsledky
nezaměstnanosti a úlohu státu

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

– porovná obchodní a platební bilanci
– na příkladech rozliší příjmy a výdaje

státního rozpočtu

2. Národní hospodářství
– Struktura národního hospodářství
– Vývoj národního hospodářství 
– Subjekty ekonomiky a jejich úloha
– Činitelé ovlivňující úroveň
   národního hospodářství
– Hrubý domácí produkt,
   nezaměstnanost, inflace, 
   platební bilance
– Státní rozpočet

4

– zná základní právní normy pro
   podnikání a orientuje se v nich
– uvědomuje si přednosti a nedostatky 

podnikání a jeho jednotlivých forem
– dovede charakterizovat základní znaky 

jednotlivých forem podniků
– porovná druhy živností, popíše podmínky

provozování živnosti, potřebné doklady 
a postup ohlášení živnosti

– umí posoudit vhodné právní formy 
podnikání pro svůj obor

– na příkladu podniku ze svého oboru 
popíše základní povinnosti podnikatele
vůči státu

– popíše obchodní společnosti a další
formy podnikání

3. Podnikání, podnikatel
– Podnik, podnikání, podnikatel
– Vznik a zánik podniku
– Právní formy
– Podnikání podle živnostenského 

zákona
– Obchodní společnosti a obchodní 
– Rejstřík
– Další formy podnikání

13
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2. ročník – Ekonomika podniku – obor Podnikání – denní forma studia

Rozpis výsledků vzdělávání a učiva Počet hodin celkem: 96

Výsledky vzdělávání Rozpis učiva
Počet
hodin

Student:
– porovná princip hospodaření podniku

a neziskové organizace
– na příkladech rozliší jednotlivé druhy

nákladů a výnosů
–  vypočte podle kalkulačního vzorce

celkové náklady a cenu výrobku
–  rozliší zdroje vlastní a cizí, krátkodobé

a dlouhodobé
–  vypočte a pojmenuje základní

ukazatele efektivnosti a rentability
a komentuje výsledky

1. Hospodaření podniku
– Náklady – členění, možnosti 

snižování, manažerské pojetí
nákladů

– Výnosy – členění, možnosti 
zvyšování

– Výsledek hospodaření – formy
a složky, rozdělení zisku, ztráta

– Zdroje financování podniku
– Úroveň hospodaření podniku

30

– zná jednotlivé skupiny plátců sociálního
   a zdravotního pojištění a jejich povinnosti
– vypočte vyměřovací základ
   a výši pojištění
– ví, na co se sociální a zdravotní pojištění 

používá a každou skupinu umí 
charakterizovat

2. Sociální a zabezpečení a zdravotní 
pojištění

– Plátci 
– Instituce – OSSZ, ZP, ÚP
– Použití –  nemocenské dávky, 

důchody, podpora
   v nezaměstnanosti a další sociální 

dávky, 
zdravotní péče

15

– charakterizuje jednotlivé přímé
a nepřímé daně

– vymezí základní pojmy pro uvedené
daně –  předmět daně, poplatník a plátce

– daně, zdaňovací období, základ daně,
sazba daně

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

3. Daňová soustava
– Druhy daní
– Daně nepřímé - daň z přidané 

hodnoty a spotřební daň
– Daně přímé - daň silniční, daň 

dědická, darovací a z převodu 
nemovitostí, daň z nemovitostí, 
daň z příjmů fyzických 
a právnických osob

– Správa daní – daňové přiznání

26
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– vysvětlí princip fungování finančního
trhu a popíše úlohy jednotlivých
subjektů na finančním trhu

– na příkladech peněžních produktů člení
finanční trh

– používá nejběžnější platební nástroje,
smění peníze podle kursovního lístku

– vysvětlí rozdíl mezi úrokovou sazbou
a RPSN a vypočítá výši úroku z vkladu 
i z úvěru

– rozlišuje cenné papíry krátkodobé
a dlouhodobé, majetkové a úvěrové

– vysvětlí poslání centrální banky, její 
funkce a nástroje, které používá

– rozliší aktivní, pasivní a neutrální
bankovní operace komerčních bank

– uvede různé druhy a formy úvěrů
a vhodnost jejich použití

– vybere nejvýhodnější pojistný produkt
s ohledem na své potřeby

– provede jednoduché srovnání
výhodnosti peněžních produktů

4. Finanční trh
– Finanční trh a kritéria investora
– Platební styk v národní
   a zahraniční méně
– Úrok a úroková sazba
– Cenné papíry a obchodování

s nimi
– Role centrální banky
– Činnosti komerčních bank
– Pojišťovny

25
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2. ročník – Ekonomika podniku – obor Podnikání – dálková forma studia

Rozpis výsledků vzdělávání a učiva Počet hodin celkem: 20

Výsledky vzdělávání Rozpis učiva
Počet
hodin

Student:
– porovná princip hospodaření podniku

a neziskové organizace
– na příkladech rozliší jednotlivé druhy

nákladů a výnosů
– vypočte podle kalkulačního vzorce

celkové náklady a cenu výrobku
– rozliší zdroje vlastní a cizí, krátkodobé

a dlouhodobé
– vypočte a pojmenuje základní

ukazatele efektivnosti a rentability
a komentuje výsledky

1. Hospodaření podniku
– Náklady – členění, možnosti 

snižování, manažerské pojetí 
nákladů

– Výnosy – členění, možnosti
   zvyšování
– Výsledek hospodaření – formy

a složky, rozdělení zisku, ztráta
– Zdroje financování podniku
– Úroveň hospodaření podniku

8

– rozliší druhy oběžného majetku a složky 
zásob

– na příkladu ukáže postup pořízení
   materiálu a požadavky na jeho 

skladování
– popíše náležitosti příjemky, výdejky 

a skladní karty materiálu
– vypočte plánovanou spotřebu materiálu

a z bilanční rovnice stanoví potřebu 
nákupu

– orientuje se v právní úpravě dodavatelsko
odběratelských vztahů (rozliší kupní 
smlouvu a smlouvu o dílo)

– zná činnosti, kterými se odbyt zabývá 
a dokáže je charakterizovat

– zná činnosti, kterými se odbyt zabývá 
a dokáže je charakterizovat

2. Podnikové činnosti – zabezpečení 
hlavní činnosti oběžným majetkem, 
odbyt 

– Oběžný majetek a zásoby
– Pořízení, oceňování, evidence 

a skladování zásob
– Optimalizace zásob a zjištění
   potřeby nákupu
– Dodavatelsko-odběratelské vztahy
– Odbyt

3

– rozliší oběžný a dlouhodobý majetek
a jeho strukturu

– provádí běžné výpočty odpisů, výrobní 
kapacity, ukazatelů úrovně hospodaření 
a komentuje výsledky

– vysvětlí důvody pořízení a vyřazení
dlouhodobého majetku

– rozliší základní dokumenty
   u dlouhodobého majetku
– uvede opatření ke zvýšení využití 

dlouhodobého majetku

3. Podnikové činnosti – zabezpečení 
hlavní činnosti dlouhodobým 
majetkem 

– Dlouhodobý majetek, členění, 
opotřebení,

– Odpisy účetní a daňové
– Kapacita
– Pořízení, oceňování, evidence 

a vyřazení dlouhodobého majetku
– Hospodaření s dlouhodobým 

majetkem

2

ŠVP Podnikání                                                   125



 

– na příkladu popíše základní způsoby
získávání zaměstnanců

– určí kritéria pro výběr zaměstnanců;
– charakterizuje jednotlivé metody 

hodnocení zaměstnanců
– vymezí základní oblasti péče
   o zaměstnance
– vysvětlí funkci odborů a kolektivní

smlouvy

4. Podnikové činnosti – zabezpečení 
hlavní činnosti lidskými zdroji, 
pracovněprávní vztahy

– Zjištění potřeby zaměstnanců
– Získávání a výběr zaměstnanců
– Hodnocení zaměstnanců
– Péče o zaměstnance

2

– na příkladech charakterizuje obsah a 
průběh příslušné hlavní činnosti

– orientuje se v problematice péče o jakost
– posoudí ekologické souvislosti výrobní

činnosti

5. Hlavní činnost podniku
– Výroba, obchod, ostatní služby 

komerční a veřejné
– Péče o jakost

1

– orientuje se v zákonné úpravě mzdových 
předpisů

– vypočte základní mzdu, pobídkové
složky mzdy, náhrady mezd, příplatky 
ke mzdě

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

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

7. Mzdy
– Právní úprava mzdy a platu
– Složky mzdy
– Zákonné odvody 
– Výpočet čisté mzdy

4
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3. ročník – Ekonomika podniku – obor Podnikání – dálková forma studia

Rozpis výsledků vzdělávání a učiva Počet hodin celkem: 20

Výsledky vzdělávání Rozpis učiva
Počet
hodin

Žák:
– zná jednotlivé skupiny plátců sociálního 

a zdravotního pojištění a jejich povinnosti
– vypočte vyměřovací základ a výši
   pojištění
– ví, na co se sociální a zdravotní pojištění 

používá a každou skupinu umí 
charakterizovat

2. Sociální a zabezpečení a zdravotní 
pojištění

– Plátci 
– Instituce – OSSZ, ZP, ÚP
– Použití –  nemocenské dávky, 

důchody, podpora
   v nezaměstnanosti a další sociální 

dávky,
zdravotní péče

4

– charakterizuje jednotlivé přímé
a nepřímé daně

– vymezí základní pojmy pro uvedené
daně –  předmět daně, poplatník a plátce
daně, zdaňovací období, základ daně,
sazba daně

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

2. Daňová soustava
– Druhy daní
– Daně nepřímé - daň z přidané 

hodnoty a spotřební daň
– Daně přímé  ̶  daň silniční,
   daň dědická, darovací a z převodu 

nemovitostí, daň z nemovitostí, 
daň z příjmů fyzických 
a právnických osob

– Správa daní – daňové přiznání

10

– vysvětlí princip fungování finančního
trhu a popíše úlohy jednotlivých
subjektů na finančním trhu

– na příkladech peněžních produktů člení
finanční trh

– používá nejběžnější platební nástroje,
smění peníze podle kursovního lístku

– vysvětlí rozdíl mezi úrokovou sazbou
a RPSN a vypočítá výši úroku z vkladu
i z úvěru

– rozlišuje cenné papíry krátkodobé
a dlouhodobé, majetkové a úvěrové

– vysvětlí poslání centrální banky, její 
funkce a nástroje, které používá

– rozliší aktivní, pasivní a neutrální
bankovní operace komerčních bank

– uvede různé druhy a formy úvěrů
a vhodnost jejich použití

– vybere nejvýhodnější pojistný produkt
s ohledem na své potřeby

– provede jednoduché srovnání
výhodnosti peněžních produktů

3. Finanční trh
– Finanční trh a kritéria investora
– Platební styk v národní
   a zahraniční měně
– Úrok a úroková sazba
– Cenné papíry a obchodování

s nimi
– Role centrální banky
– Činnosti komerčních bank
– Pojišťovny

6
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Účetnictví

Kód a název oboru vzdělání:
64-41-L/51

Název ŠVP: 
Podnikání

Forma vzdělávání: denní (dálková)

Délka studia: 2 roky ( 3 roky) 

Stupeň poskytovaného vzdělání:
střední vzdělání s maturitní zkouškou 

Datum platnosti ŠVP: od 1. 9. 2016

Obecné cíle předmětu:

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

Charakteristika učiva: 
Vychází z RVP 64-41-L/51 Podnikání z okruhu Ekonomika a právo a Účetnictví a daně. Je
zařazen do odborného vzdělávání v 1. a 2. ročníku studia.
Obsah učiva úzce navazuje na učivo ostatních odborných předmětů,  v nichž žáci  poznávají
věcnou  a  hodnotovou  stránku  hospodářského  procesu.  Mezi  ně  patří  vyučovací  předmět
ekonomika, management a marketing, právo, písemná a elektronická komunikace matematika.
.
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Denní forma studia

Ročník Stručný popis vzdělávacího obsahu
Týdenní 
hodinová 
dotace

1.

Vymezení účetnictví a daňové evidence
Účetní dokumentace
Majetek podniku a zdroje financování majetku 
(charakteristika, oceňování, analytická evidence)
Daňová evidence

3

2.

Rozvaha
Základy účetnictví
Účetní technika
Základy účtování krátkodobého finančního majetku a 
bankovních úvěrů
Základy účtování pohledávek a závazků (zúčtovací 
vztahy)
Základy účtování dlouhodobého majetku
Základy účtování zásob
Základy účtování nákladů a výnosů
Základy účtování na kapitálových účtech a účtech 
dlouhodobých závazků
Účetní uzávěrka a závěrka

3

Dálková forma studia

Ročník Stručný popis vzdělávacího obsahu
Roční hodinová
dotace

1.

Vymezení účetnictví a daňové evidence
Účetní dokumentace
Majetek podniku a zdroje financování majetku 
(charakteristika, oceňování, analytická evidence)
Daňová evidence
Rozvaha

30

2.

Základy účetnictví
Účetní technika
Základy účtování krátkodobého finančního majetku a 
bankovních úvěrů
Základy účtování pohledávek a závazků (zúčtovací 
vztahy)
Základy účtování dlouhodobého majetku

20

3.

Základy účtování zásob
Základy účtování nákladů a výnosů
Základy účtování na kapitálových účtech a účtech 
dlouhodobých závazků
Účetní uzávěrka a závěrka

16
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Výsledky vzdělávání v oblasti citů, postojů a preferencí hodnot: 

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

Pojetí výuky (metody a formy výuky, materiální zabezpečení): 

Při výuce předmětu účetnictví je třeba se zaměřit zejména na základní a trvalé poznatky, které
umožňují adaptabilitu v měnících se ekonomických podmínkách, učivo je třeba stále doplňovat
a aktualizovat v souladu se změnami v legislativě našeho státu.
Základními  metodami  výuky jsou vysvětlování  a  výklad.  Rozhovorem se žáky se odvozují
postupy účtování  a  následuje  praktické  procvičování.  Základem výuky je  práce  s  účetními
doklady a tiskopisy.
Žáci si musí vytvořit návyk k pečlivosti v práci a potřebu soustavné kontroly své práce. Žáci
jsou  vedeni  k  přesnosti,  pečlivosti,  pravdivosti  a  úplnosti  účetních  zápisů,  učí  se  správně
opravovat chybné účetní zápisy.
Při výkladu jsou využívána schémata a řešené příklady v digitalizovaných učebních materiálech
pro lepší pochopení účtování běžných účetních případů.
Vědomosti  si  žáci  upevňují  soustavným  procvičováním  praktických  příkladů.  Při  práci
využívají  účtovou  osnovu,  provádějí  účetní  zápisy  do  účetních  knih,  vyhledávají  aktuální
informace na Internetu.  Zjištěné informace žáci posuzují a využívají při samostatném řešení
zadaných úkolů a jsou vedeni k odpovědnosti za výsledky své práce.
V průběhu studia zpracovávají žáci souvislé příklady, jejichž zadání vychází z účetní praxe.
Zjištěné  výsledky interpretují,  kriticky posuzují,  hledají  klady a  zápory  a  navrhují  varianty
řešení  pro  ekonomické  rozhodování.  Vyučující  by  měl  u  žáků  vytvořit  přesvědčení,  že
účetnictví  má nezastupitelné  místo  při  sběru,  třídění  a  zpracování  informací  potřebných při
řízení  podniku.  Důležité  je  využití  ekonomických  poznatků  žáků  z  ostatních  odborných
předmětů.

Hodnocení výsledků žáků: 

Žáci jsou hodnoceni průběžně v souladu s Klasifikačním řádem SOU Sedlčany. 
Při  hodnocení  se  uplatňuje  sebehodnocení,  kolektivní  hodnocení  a  individuální  přístup
k žákům (k žákům se specifickými vzdělávacími potřebami se přistupuje individuálně).
Znalosti  žáků  je  vhodné  prověřit  krátkými  testy,  které  mohou  být  zaměřeny  teoreticky
i prakticky. 
V konečném hodnocení se promítá rovněž celkový přístup žáka ke studiu daného předmětu,
jeho  plnění  zadaných  úkolů,  aktivní  práce  při  hodině,  zpracování  referátu  či  prezentace
aktuálních nebo zajímavých informací k probíranému tématu.
Při písemném zkoušení se posuzuje správnost, přesnost, pečlivost při provádění účetních zápisů
a schopnost samostatné práce žáka. Při ústním projevu se hodnotí přesná formulace z hlediska
odborné i jazykové správnosti.
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Přínos předmětu k rozvoji klíčových kompetencí: 

k učení:
 mít pozitivní vztah k učení a vzdělávání, 
 ovládat  různé  techniky  učení,  umět  si  vytvořit  vhodný  studijní  režim  a  podmínky,

uplatňovat  různé  způsoby  práce  s  textem  (zvl.  studijní  a  analytické  čtení),  umět
efektivně vyhledávat a zpracovávat informace, být čtenářsky gramotný) 

 s  porozuměním  poslouchat  mluvené  projevy  (např.  výklad,  přednášku,  proslov  aj.),
pořizovat si poznámky

 využívat ke svému učení různé informační zdroje včetně zkušeností svých i jiných lidí
 sledovat  a  hodnotit  pokrok  při  dosahování  cílů  svého  učení,  přijímat  hodnocení

výsledků svého učení od jiných lidí
 znát možnosti svého dalšího vzdělávání, zejména v oboru a povolání

k řešení problémů:
 pojmenovat a analyzovat vzniklý problém
 získat informace k řešení problému, navrhnout způsob řešení a zdůvodnit jej, vyhodnotit

a ověřit správnost zvoleného postupu
 uplatňovat  při  řešení  problémů  různé  metody  myšlení,  volit  prostředky  vhodné  pro

splnění jednotlivých aktivit, využívat zkušeností a vědomostí nabytých dříve
 spolupracovat při řešení problému s jinými lidmi

komunikativní: 
 vyjadřovat se přiměřeně k účelu jednání a komunikační situaci v projevech mluvených

i psaných 
 účastnit se aktivně diskusí, formulovat a obhajovat své názory a postoje, vyslechnout

názory druhých a vhodně na ně reagovat
 vhodně se prezentovat při oficiálním jednání 
 vysvětlovat a znázorňovat účetní problematiku (používat při tom adekvátní stylistické

a jazykové prostředky) 
 vyjadřovat se a vystupovat v souladu se zásadami kultury projevu a chování 

sociální a personální:
 využívat metody sebepoznání, sebekontroly a seberegulace
 plánovat svůj život a pracovní kariéru 
 adaptovat se na měnící se pracovní podmínky 
 pracovat samostatně i v týmu 
 přijímat a plnit odpovědně svěřené úkoly 
 přijímat odpovědnost za vlastní práci i za práci ostatních
 uznávat autoritu nadřízených 
 přispívat  k  vytváření  vstřícných  mezilidských  vztahů,  k  předcházení  osobním

konfliktům a k odstraňování diskriminace

k pracovnímu uplatnění a podnikání:
 a přizpůsobovat se měnícím se pracovním podmínkám, rozumět podstatě a principům

podnikání, mít představu o právních a ekonomických aspektech soukromého podnikání
 vhodně komunikovat s potenciálními zaměstnavateli
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 osvojit  si  základní  vědomosti  a  dovednosti  potřebné  pro  rozvíjení  vlastních
podnikatelských aktivit

 mít  odpovědný  postoj  k  vlastní  profesní  budoucnosti,  přizpůsobovat  se  měnícím  se
pracovním podmínkám a celoživotně se vzdělávat.

matematická a finanční gramotnost:
 aplikovat matematické postupy a znalosti při řešení různých úkolů v běžných situacích

včetně
 rozumět  matematicky  vyjádřeným  informacím,  umět  interpretovat  statistické

a ekonomické údaje
 zvládat  řešení  svých  sociálních  i  ekonomických  záležitostí  s  ohledem na  měnící  se

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

rozpočet včetně správy finančních aktiv i závazků

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

 pracovat s osobním počítačem
 pracovat  s  informacemi,  a  to  především  s  využitím  prostředků  informačních

a komunikačních technologií
 posuzovat věrohodnost různých informačních zdrojů a kriticky přistupovat k získaným

informacím 

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

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

Mezipředmětové vztahy:
Vyučovací předmět Účetnictví je úzce spjat s:

 ekonomika podniku
 učební praxe
 právo
 marketing a management
 písemná a elektronická komunikace
 práce s počítačem
 matematika
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Průřezová témata

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

Informační a komunikační technologie:
Žáci jsou vedeni k dovednosti využívat informační technologie a pracovat s informacemi.

1. ročník – Účetnictví – obor Podnikání – denní forma studia

Rozpis výsledků vzdělávání a učiva Počet hodin celkem: 96

Výsledky vzdělávání Rozpis učiva
Počet
hodin

Žák:
– charakterizuje předmět účetnictví

a vymezí základní pojmy – účetní
jednotka, účetní období

– charakterizuje předmět daňové evidence,
vymezí okruh osob vedoucích daňovou 
evidence

1. Vymezení účetnictví a daňové 
evidence
– předmět a právní úprava daňové 
 evidence

– předmět a právní úprava účetnictví

6

– zhodnotí význam účetní dokumentace
– rozlišuje jednotlivé druhy účetních

dokladů
– ověřuje náležitosti účetních dokladů
– charakterizuje oběh a archivaci
– zná syntetické a nejpoužívanější analytické 

knihy a vysvětlí rozdíly mezi nimi

2. Podstata a význam účetní 
dokumentace
– účetní doklady – druhy, náležitosti,
 vyhotovování, oběh a zpracování 
 účetních dokladů

– syntetické a analytické knihy

10

– rozlišuje jednotlivé formy majetku
a zdroje financování majetku

– vysvětlí pojem inventarizace
   a charakterizuje postup 
   při jejím provádění

3. Majetek podniku a zdroje jeho 
financování
– členění majetku – aktiva a pasiva
– inventarizace majetku a závazků

8
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– klasifikuje dlouhodobý majetek
– rozlišuje jednotlivé způsoby pořizování

a vyřazování dlouhodobého majetku
– vysvětlí podstatu opotřebení

dlouhodobého majetku
– zatřídí hmotný majetek do odpisových 

skupin podle zákona o daních z příjmů
– počítá daňové odpisy rovnoměrné

i zrychlené
– počítá oprávky a zůstatkovou cenu

dlouhodobého (hmotného) majetku
– vyhotoví inventární kartu
   dlouhodobého (hmotného) majetku

4. Dlouhodobý majetek
– členění a oceňování dlouhodobého 

majetku
– způsoby pořizování a vyřazování

dlouhodobého majetku 
– odpisování dlouhodobého majetku
– analytická evidence dlouhodobého 

majetku

8

– vyhotoví pokladní doklady a vede
pokladní knihu

– zná druhy bankovních účtů a umí je 
charakterizovat

– vysvětlí rozdíl mezi úhradovou i 
inkasní formou placení

5. Krátkodobý finanční majetek
– pokladna a ceniny
– bankovní účty

6

– charakterizuje a klasifikuje zásoby
– vypočítá pořizovací cenu materiálu

pro plátce i neplátce DPH
– orientuje se v procesu přijímání zboží

(materiálu) na sklad včetně veškeré
písemné evidence

– vyhotoví skladní kartu na základě
příjemek a výdejek

6. Zásoby
– charakteristika, členění, oceňování 

zásob
– analytická evidence zásob

8

– uvede přehled nejtypičtějších
pohledávek podnikatele

– vyhotoví fakturu a zachytí ji v knize
vystavených faktur

– zachytí hotovostní a bezhotovostní
úhrady faktur a provede jejich párování
s fakturami

7. Pohledávky 
– charakteristika a členění pohledávek
– pohledávky z obchodního styku
– pohledávky vůči zaměstnancům
– pohledávky vůči finančnímu úřadu, 

institucím sociálního zabezpečení 
a zdravotního pojištění

3

– charakterizuje vlastní  i cizí pasiva a 
jejich druhy

– zná druhy úvěrů podle doby splatnosti i 
záruky

– popíše obsah úvěrové smlouvy 
(nejdůležitější údaje)

– uvede přehled nejtypičtějších
závazků podnikatele

– likviduje přijaté faktury a zachytí je
v knize přijatých faktur

8. Pasiva
– charakteristika a členění vlastních i 

cizích zdrojů financování majetku
10
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– charakterizuje daňovou evidenci
– vyjmenuje knihy používané obvykle

pro vedení daňové evidence
– rozlišuje příjmy a výdaje podle zákona

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

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

a výslednou daňovou povinnost
(nadměrný odpočet)

– vede daňovou evidenci pro plátce
a neplátce DPH

– charakterizuje postup při uzavírání
daňové evidence

– stanoví základ daně a vypočítá daň
z příjmů fyzických osob

– vyhotoví daňové přiznání k dani
z příjmu fyzických osob

9. Daňová evidence
– charakteristika daňové evidence
– dokumentace daňové evidence
– evidence příjmů a výdajů
– DPH a její evidence
– daňová evidence u neplátců a plátců

DPH
– uzavření daňové evidence

37

1. ročník – Účetnictví – obor Podnikání – dálková forma studia

Rozpis výsledků vzdělávání a učiva Počet hodin celkem: 30

Výsledky vzdělávání Rozpis učiva
Počet
hodin

Žák:
– charakterizuje předmět účetnictví

a vymezí základní pojmy – účetní
jednotka, účetní období

– charakterizuje předmět daňové evidence,
vymezí okruh osob vedoucích daňovou 
evidenci

1. Vymezení účetnictví a daňové 
evidence
– předmět a právní úprava daňové 

evidence
– předmět a právní úprava účetnictví

2

– zhodnotí význam účetní dokumentace
– rozlišuje jednotlivé druhy účetních

dokladů
– ověřuje náležitosti účetních dokladů
– charakterizuje oběh a archivaci
– zná syntetické a nejpoužívanější analytické 

knihy a vysvětlí rozdíly mezi nimi

2. Podstata a význam účetní 
dokumentace
– účetní doklady – druhy, náležitosti,

vyhotovování, oběh a zpracování 
účetních dokladů

– syntetické a analytické knihy

2

– rozlišuje jednotlivé formy majetku
a zdroje financování majetku

– vysvětlí pojem inventarizace a charakterizuje 
postup při jejím provádění

3. Majetek podniku a zdroje jeho 
financování
– členění majetku – aktiva a pasiva
– inventarizace majetku a závazků

2
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– klasifikuje dlouhodobý majetek
– rozlišuje jednotlivé způsoby pořizování

a vyřazování dlouhodobého majetku
– vysvětlí podstatu opotřebení

dlouhodobého majetku
– zatřídí hmotný majetek do odpisových 

skupin podle zákona o daních z příjmů
– počítá daňové odpisy rovnoměrné

i zrychlené
– počítá oprávky a zůstatkovou cenu

dlouhodobého (hmotného) majetku
– vyhotoví inventární kartu dlouhodobého

(hmotného) majetku

4. Dlouhodobý majetek
– členění a oceňování dlouhodobého 

majetku
– způsoby pořizování a vyřazování

dlouhodobého majetku 
– odpisování dlouhodobého majetku
– analytická evidence dlouhodobého 

majetku

3

– vyhotoví pokladní doklady a vede
pokladní knihu

– zná druhy bankovních účtů a umí je 
charakterizovat

– vysvětlí rozdíl mezi úhradovou i inkasní 
formou placení

5. Krátkodobý finanční majetek
– pokladna a ceniny
– bankovní účty

3

– charakterizuje a klasifikuje zásoby
– vypočítá pořizovací cenu materiálu 

pro plátce i neplátce DPH
– orientuje se v procesu přijímání zboží

(materiálu) na sklad včetně veškeré
písemné evidence

– vyhotoví skladní kartu na základě
příjemek a výdejek

6. Zásoby
– charakteristika, členění, oceňování 

zásob
– analytická evidence zásob

3

– uvede přehled nejtypičtějších
pohledávek podnikatele

– vyhotoví fakturu a zachytí ji v knize
vystavených faktur

– zachytí hotovostní a bezhotovostní
úhrady faktur a provede jejich párování
s fakturami

7. Pohledávky 
– charakteristika a členění pohledávek
– pohledávky z obchodního styku
– pohledávky vůči zaměstnancům
– pohledávky vůči finančnímu úřadu, 

institucím sociálního zabezpečení
a zdravotního pojištění

2

– charakterizuje vlastní  i cizí pasiva a 
jejich druhy

– zná druhy úvěrů podle doby splatnosti
i záruky

– popíše obsah úvěrové smlouvy 
(nejdůležitější údaje)

– uvede přehled nejtypičtějších
závazků podnikatele

– likviduje přijaté faktury a zachytí je
v knize přijatých faktur

8. Pasiva
– charakteristika a členění vlastních i 

cizích zdrojů financování majetku
2
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– charakterizuje daňovou evidenci
– vyjmenuje knihy používané obvykle

pro vedení daňové evidence
– rozlišuje příjmy a výdaje podle zákona

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

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

a výslednou daňovou povinnost
(nadměrný odpočet)

– vede daňovou evidenci pro plátce
a neplátce DPH

– charakterizuje postup při uzavírání
daňové evidence

– stanoví základ daně a vypočítá daň
z příjmů fyzických osob

– vyhotoví daňové přiznání k dani
z příjmu fyzických osob

9. Daňová evidence
– charakteristika daňové evidence
– dokumentace daňové evidence
– evidence příjmů a výdajů
– DPH a její evidence
– daňová evidence u neplátců a plátců

DPH
– uzavření daňové evidence

9

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

složek rozvahy

10. Rozvaha
– funkce a obsah rozvahy
– sestavování rozvahy
– typické změny rozvahových 

položek

2

2. ročník – Účetnictví – obor Podnikání – denní forma studia

Rozpis výsledků vzdělávání a učiva Počet hodin celkem: 96

Výsledky vzdělávání Rozpis učiva
Počet
hodin

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

složek rozvahy

1. Rozvaha
– funkce a obsah rozvahy
– sestavování rozvahy
– typické změny rozvahových položek

5

– objasní podstatu a význam účtu
– otevře rozvahové účty na počátku 

účetního období
– charakterizuje směrnou účtovou osnovu

a účtový rozvrh
– klasifikuje účty
– uplatňuje základní zásady účtování

na jednotlivých účtech

2. Základy účetnictví
– účet – podstata a forma účtu
– směrná účtová osnova a účtový 

rozvrh
– účtování na rozvahových účtech
– podvojný účetní zápis
– třídění účtů
– účtování na výsledkových účtech

15
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– provádí účetní zápisy a rozlišuje jejich
druhy

– charakterizuje účetní knihy
– je seznámen se základními kontrolními

prvky v účetnictví a opraví chybné
účetní zápisy

– rozlišuje syntetickou a analytickou 
evidenci

3. Účetní technika
– účetní zápisy a jejich druhy
– účetní knihy
– kontrolní prvky v účetnictví
– syntetická a analytická evidence
– chyby v účetnictví a jejich opravy

5

– účtuje na základních finančních účtech
běžné účetní případy podle výpisů
z bankovních účtů a pokladních dokladů

– účtuje o ceninách a bankovních úvěrech

4. Krátkodobý finanční majetek a 
bankovní úvěry
– pokladna a ceniny
– bankovní účty
– bankovní úvěry

8

– účtuje o pohledávkách a závazcích
z obchodního styku

– účtuje vydané a přijaté faktury a jejich
úhrady

– účtuje o dalších pohledávkách,
zejména za zaměstnanci a pojišťovnami

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

– účtuje mzdy, zákonné a ostatní srážky
– zaúčtuje předpisy a platby daní

5. Pohledávky a závazky (zúčtovací 
vztahy)
– pohledávky a závazky z obchodního

styku
– pohledávky a závazky vůči 

zaměstnancům
– pohledávky a závazky vůči finan-

čnímu úřadu, institucím sociálního 
a zdravotního zabezpečení

13

– rozlišuje jednotlivé způsoby pořizování
a vyřazování dlouhodobého majetku
a účtuje o nich

– účtuje odpisy dlouhodobého majetku

6. Dlouhodobý majetek
– způsoby pořizování a vyřazování

dlouhodobého majetku a jejich 
účtování

– odpisování dlouhodobého majetku

15

– účtuje o nákupu a spotřebě (prodeji) 
materiálu, zásob vlastní výroby 
a zboží včetně DPH variantou „A“

– umí vysvětlit princip účtování variantou 
„B“

7. Zásoby
– účtování zásob variantou „A“ i „B“

13

– charakterizuje a klasifikuje náklady
a výnosy – účetní a daňový pohled

– charakterizuje zásady pro účtování
nákladů a výnosů

– účtuje o nákladech a výnosech
– umí zjistit hospodářský výsledek

8. Náklady a výnosy
– charakteristika a členění nákladů a 

výnosů
– zásady pro účtování nákladů a 

výnosů
– zjištění hospodářského výsledku

9
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– charakterizuje složky vlastního kapitálu
– účtuje o vlastním kapitálu individuálního

podnikatele

9. Kapitálové účty a účty 
dlouhodobých závazků
– vlastní kapitál individuálního 

podnikatele
– základní kapitál
– výsledek hospodaření, rozdělení 

zisku, úhrada ztráty

3

– charakterizuje postup prací při účetní
uzávěrce

– popíše jednotlivé činnosti související
s provedením inventarizace

– vyčíslí inventarizační rozdíly a zaúčtuje
je

– uzavře rozvahové a výsledkové účty
– vypočte hrubý hospodářský výsledek

v členění potřebném pro účetní výkazy
– transformuje hospodářský výsledek

na základ daně z příjmů a vypočítá daň
z příjmů

– vypočítá disponibilní zisk, sestaví
a uzavře účet zisků a ztrát

– charakterizuje obsah účetní závěrky
– orientuje se v účetních výkazech.

10. Účetní uzávěrka a závěrka
– účetní uzávěrka – charakteristika, 

postup
– inventarizace majetku a závazků
– uzávěrkové operace
– zjištění účetního hospodářského 

výsledku, výpočet daně z příjmů a 
její zaúčtování

– účetní závěrka

10
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2. ročník – Účetnictví – obor Podnikání – dálková forma studia

Rozpis výsledků vzdělávání a učiva Počet hodin celkem: 20

Výsledky vzdělávání Rozpis učiva
Počet
hodin

– objasní podstatu a význam účtu
– otevře rozvahové účty na počátku 

účetního období
– charakterizuje směrnou účtovou osnovu

a účtový rozvrh
– klasifikuje účty
– uplatňuje základní zásady účtování

na jednotlivých účtech

1. Základy účetnictví
– účet – podstata a forma účtu
– směrná účtová osnova a účtový 

rozvrh
– účtování na rozvahových účtech
– podvojný účetní zápis
– třídění účtů
– účtování na výsledkových účtech

4

– provádí účetní zápisy a rozlišuje jejich
druhy

– charakterizuje účetní knihy
– je seznámen se základními kontrolními

prvky v účetnictví a opraví chybné
účetní zápisy
– rozlišuje syntetickou a analytickou 
evidenci

2. Účetní technika
– účetní zápisy a jejich druhy
– účetní knihy
– kontrolní prvky v účetnictví
– syntetická a analytická evidence
– chyby v účetnictví a jejich opravy

2

– účtuje na základních finančních účtech
běžné účetní případy podle výpisů
z bankovních účtů a pokladních dokladů

– účtuje o ceninách a bankovních úvěrech

3. Krátkodobý finanční majetek a 
bankovní úvěry
– pokladna a ceniny
– bankovní účty
– bankovní úvěry

4

– účtuje o pohledávkách a závazcích
z obchodního styku

– účtuje vydané a přijaté faktury a jejich
úhrady

– účtuje o dalších pohledávkách,
zejména za zaměstnanci a pojišťovnami

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

– účtuje mzdy, zákonné a ostatní srážky
– zaúčtuje předpisy a platby daní

4. Pohledávky a závazky (zúčtovací 
vztahy)
– pohledávky a závazky z obchodního

styku
– pohledávky a závazky vůči 

zaměstnancům
– pohledávky a závazky vůči 

finančnímu úřadu, institucím 
sociálního a zdravotního 
zabezpečení

5

– rozlišuje jednotlivé způsoby pořizování
a vyřazování dlouhodobého majetku
a účtuje o nich

– účtuje odpisy dlouhodobého majetku

5. Dlouhodobý majetek
– způsoby pořizování a vyřazování

dlouhodobého majetku a jejich 
účtování

– odpisování dlouhodobého majetku

5
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3. ročník – Účetnictví – obor Podnikání – dálková forma studia

Rozpis výsledků vzdělávání a učiva Počet hodin celkem: 16

Výsledky vzdělávání Rozpis učiva
Počet
hodin

– účtuje o nákupu a spotřebě (prodeji) 
materiálu, zásob vlastní výroby a zboží 
včetně DPH variantou „A“

– umí vysvětlit princip účtování variantou 
„B“

1. Zásoby
– účtování zásob variantou „A“ i „B“

5

– charakterizuje a klasifikuje náklady
a výnosy – účetní a daňový pohled

– charakterizuje zásady pro účtování
nákladů a výnosů

– účtuje o nákladech a výnosech
– umí zjistit hospodářský výsledek

2. Náklady a výnosy
– charakteristika a členění nákladů a 

výnosů
– zásady pro účtování nákladů a 

výnosů
– zjištění hospodářského výsledku

5

– charakterizuje složky vlastního kapitálu
– účtuje o vlastním kapitálu individuálního

podnikatele

3. Kapitálové účty a účty 
dlouhodobých závazků
– vlastní kapitál individuálního 

podnikatele
– základní kapitál
– výsledek hospodaření, rozdělení 

zisku, úhrada ztráty

2

–  charakterizuje postup prací při účetní
uzávěrce

– popíše jednotlivé činnosti související
s provedením inventarizace

– vyčíslí inventarizační rozdíly a zaúčtuje
je

– uzavře rozvahové a výsledkové účty
– vypočte hrubý hospodářský výsledek

v členění potřebném pro účetní výkazy
– transformuje hospodářský výsledek

na základ daně z příjmů a vypočítá daň
z příjmů

– vypočítá disponibilní zisk, sestaví
a uzavře účet zisků a ztrát

– charakterizuje obsah účetní závěrky
– orientuje se v účetních výkazech.

4. Účetní uzávěrka a závěrka
– účetní uzávěrka – charakteristika, 

postup
– inventarizace majetku a závazků
– uzávěrkové operace
– zjištění účetního hospodářského 

výsledku, výpočet daně z příjmů a 
její zaúčtování

– účetní závěrka

4
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Právo

Kód a název oboru vzdělání:
64 – 41 – L/51 Podnikání

název ŠVP:
Podnikání

Forma vzdělávání: denní, dálkové 

Délka studia: 2roky, 3 roky 

Stupeň poskytovaného vzdělání:
Střední vzdělání s maturitou

Datum platnosti ŠVP: 
Od 1.9.2016

A) Denní forma studia

Obecné cíle předmětu:

Cílem předmětu je umožnit studentům, aby si osvojili základy právního myšlení, orientovali se
v nejpoužívanějších právních pojmech a dovedli  aplikovat  v praxi rozhodující  právní vztahy
a postupy  právního  jednání.  Předmět  právo  je  významnou  součástí  společenskovědního
vzdělávání  a  jako  takové  směřuje  studenty,  aby  byli  slušnými  lidmi  a  jednali  v souladu
s právním řádem státu.

Charakteristika:

Obsahem učiva jsou nejdůležitější právní pojmy a vztahy s významnou akcentací občanských
kompetencí tak, aby se studenti orientovali v základních oblastech právního řádu ČR – ústavní
právo,  občanské  právo,  pracovní  právo,  živnostenské  právo,  obchodní  právo,  trestní  právo,
rodinné právo.

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

Výuka  základů  práva  směřuje  k tomu,  aby  studenti  měli  vhodnou  míru  sebevědomí,  byli
schopni  sebehodnocení,  jednali  odpovědně,  usiluje  o  to,  aby  si  studenti  vážili  svobody
a demokracie,  jednali  v souladu  s humanitou,  byli  tolerantní  a  solidární,  nenechali  sebou
manipulovat, oprostili se od předsudků a stereotypů. Výuka také směřuje k vysokému právnímu
vědomí absolventů školy.

ŠVP Podnikání                                                   142



 

Výukové strategie / pojetí výuky/:

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

Hodnocení výsledků žáků:

Klasifikace  žáků  vychází  z 5-ti  stupňového  Klasifikačního  řádu  školy.  Znalosti  žáků  jsou
ověřovány krátkými učitelskými testy,  které se průběžně zařazují do vyučování.  Za každým
tematickým celkem následuje prověření znalostí.  Při  hodnocení se uplatňuje sebehodnocení,
kolektivní hodnocení a individuální  přístup k žákům/ k žákům se specifickými vzdělávacími
potřebami  se  přistupuje  individuálně  /.Každý  žák  je  za  pololetí  jednou  prověřen  ústním
zkoušením.  Hodnocení  žáků  spočívá  v kombinaci  klasifikace  známkou,  slovního hodnocení
a testu.

Přínos předmětu k     rozvoji klíčových kompetencí a k     aplikaci průřezových témat:
Vyučovací předmět se podílí zejména na rozvoji následujících kompetencí:

kompetence k řešení problémů:
 spolupracovat při řešení problémů s jinými lidmi
 získat  informace  k řešení  problému,  navrhnout  řešení,  zdůvodnit  jej,  vyhodnotit

a ověřit správnost zvoleného postupu

komunikativní:
 logické myšlení a pochopení vzájemné souvislosti právních vztahů
 srozumitelná a souvislá formulace myšlenek
 správné a přesné vyjadřování, užívání odborné terminologie
 zpracování jednoduchých odborných textů 

personální a sociální:
 spolupracovat s druhými lidmi
 odpovědně plnit svěřené úkoly
 využívat  ke  svému  učení  zkušenosti  jiných  lidí,  učit  se  i  na  základě

zprostředkovaných zkušeností
 přijímat odpovědnost za vlastní práci i za práci ostatních
 adaptovat se na měnící se pracovní podmínky

 odborné:
    samostatná orientace v právních předpisech a jejich aplikace na konkrétní případ
 mít přehled o možnostech uplatnění na trhu práce v daném oboru
 vědět o požadavcích pro výkon odborné kvalifikace a základních pracovně právních

vztazích
 jednat aktivně při hledání zaměstnání, umět vhodně komunikovat s potencionálními

zaměstnavateli
 naučit se prezentovat sebe a svoji odbornost
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Ročník Stručný popis vzdělávacího obsahu
Týdenní 
hodinová 
dotace

1.

Základy teorie státu
Základní právní normy
Ústavní právo
Občanské právo, Občanský zákoník

66

2.

Občanské právo, Občanský zákoník
Pracovní právo, Zákoník práce
Obchodní právo, Zákon o obchodních korporacích
Veřejné rejstříky
Trestní  právo

66

Mezipředmětové vztahy:

Náš právní řád se v uplynulých letech změnil  velice rychle a proto má – li být naše právní
vědomí  na  potřebné  úrovni  je  nutné  Právo  studovat.  Při  výuce  Práva  je  možné  vycházet
ze znalostí  určitých  předmětů  –  Ekonomika,  Marketing,  Management,  Občanská  nauka,
Dějepis, Práce s počítačem a Ekologie.
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1. ročník – Právo – Podnikání – denní forma studia

Rozpis výsledků vzdělávání a učiva Počet hodin celkem: 66

Výsledky vzdělávání Rozpis učiva
Počet
hodin

Student
– vysvětlí vznik státu a jeho náležitosti
– definuje státní moc a formy státu
– dokáže rozpoznat druhy států
   (demokratický, totalitní)
– charakterizuje pojmy národ, národnost

1. Základní teorie státu
– vznik státu a jeho náležitosti
– státní moc a formy státu
– národ, národnost

10

–  vysvětlí rozdíl mezi právem objektivním  
   a subjektivním, právem soukromým a  
   veřejným 
– rozlišuje právní předpisy podle právní  
   síly 
– vysvětlí podstatu právního státu a uvede  
   příklady protiprávního jednání 
– správně určí platnost, účinnost a  
   působnost právních předpisů 
– uvede příklady právních vztahů a  
   rozhodných právních skutečností 
– přiřazuje k právním odvětvím právní  

předpisy

2. Základy právní teorie
–  právo, právní řád, právní síla  
  právních předpisů 
– zákonnost a právní vědomí 
– právní normy jako součást soustavy    
  společenských norem a jejich členění 
– právní předpisy – platnost a  
   účinnost, působnost, novelizace 
– právní vztahy a právní skutečnosti 

– právní odvětví

13

– interpretuje rozdělení moci ve státě
– pochopí zákonná práva člověka

3. Ústavní právo
– Ústava
– Listina základních práv a svobod

10

– orientuje se v Občanském zákoníku
– rozumí základním používaným pojmům
– zná práva a povinnosti mezi dětmi,  rodiči a 

manželi
– charakterizuje vlastnictví, dědictví a 

spoluvlastnictví

4. Občanské právo, Občanský 
zákoník
– vymezení základních používaných 

pojmů
– rodinné právo – manželství, vztahy

mezi příbuznými, vztahy mezi 
rodiči a dětmi, péče o dítě

– absolutní majetková práva – 
vlastnictví, právo k cizím věcem, 
problematika dědění

33 
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2. ročník – Právo – Podnikání – denní studium

Rozpis výsledků vzdělávání a učiva Počet hodin celkem: 66

Výsledky vzdělávání Rozpis učiva
Počet
hodin

Student
– dokáže popsat závazkové právo, vznik, 

změnu, zajištění a zánik závazku
– rozpozná jednotlivé druhy smluv, uvede 

předmět smlouvy a účastníky

1. Občanské právo, Občanský 
zákoník

– relativní majetková práva – druhy 
smluv, závazky z deliktního 
jednání, odpovědnost za škodu

16

– orientuje se v Zákoníku práce 
– identifikuje subjekty pracovního práva 
– určí náležitosti pracovní smlouvy 
– ovládá problematiku vzniku, změn
   a ukončení pracovního poměru 
– vysvětlí pojem rekvalifikace a postup
   při hledání zaměstnání 
– vysvětlí práva a povinnosti zaměstnance
   a zaměstnavatele v pracovním poměru

2. Pracovní právo, Zákoník práce 
– subjekty pracovního práva 
– vznik, změny, a zánik pracovně 
právních vztahů 
– pracovní doba, překážky v práci 
– rekvalifikace, nezaměstnanost

20

– objasní problematiku, která souvisí se 
vznikem a zánikem podniku

– rozliší právní formy podnikání a dovede
charakterizovat jejich základní znaky

– popíše obchodní společnosti a další formy
podnikání

3. Obchodní právo, Zákon o 
obchodních korporacích

– právní formy podnikání
– typy obchodních společností

10

– orientuje se a dokáže vyhledávat
   ve veřejných rejstřících

4. Veřejné rejstříky
- typy veřejných rejstříků
- Obchodní rejstřík

10

– na příkladech rozezná typy protiprávního
jednání

– dokáže rozlišit . co je předmětem trestního 
práva hmotného a procesního
na příkladu identifikuje znaky trestního
činu

5.Trestní právo
– typy protiprávního jednání
– trestní právo
– trestní odpovědnost, tresty, ochranná

opatření, orgány činné v trestním 
řízení

– trestné činy mladistvých

10
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B) dálková forma studia

Obecné cíle předmětu:

Cílem předmětu je umožnit studentům, aby si osvojili základy právního myšlení, orientovali se
v nejpoužívanějších právních pojmech a dovedli  aplikovat  v praxi rozhodující  právní vztahy
a postupy  právního  jednání.  Předmět  právo  je  významnou  součástí  společenskovědního
vzdělávání  a  jako  takové  směřuje  studenty,  aby  byli  slušnými  lidmi  a  jednali  v souladu
s právním řádem státu.

Charakteristika:

Obsahem učiva jsou nejdůležitější právní pojmy a vztahy s významnou akcentací občanských
kompetencí tak, aby se studenti orientovali v základních oblastech právního řádu ČR – ústavní
právo,  občanské  právo,  pracovní  právo,  živnostenské  právo,  obchodní  právo,  trestní  právo,
rodinné právo.

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

Výuka  základů  práva  směřuje  k tomu,  aby  studenti  měli  vhodnou  míru  sebevědomí,  byli
schopni  sebehodnocení,  jednali  odpovědně,  usiluje  o  to,  aby  si  studenti  vážili  svobody
a demokracie,  jednali  v souladu  s humanitou,  byli  tolerantní  a  solidární,  nenechali  sebou
manipuvat, oprostili se od předsudků a stereotypů. Výuka také směřuje k vysokému právnímu
vědomí absolventů školy.

Výukové strategie (pojetí výuky):

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

Hodnocení výsledků žáků:

Klasifikace žáků vychází z 5-ti stupňového Klasifikačního řádu školy. Za každým tematickým
celkem  následuje  prověření  znalostí.  Při  hodnocení  se  uplatňuje  kolektivní  hodnocení
a individuální přístup k žákům (k žákům se specifickými vzdělávacími potřebami se přistupuje
individuálně). Hodnocení žáků spočívá v kombinaci klasifikace slovního hodnocení a testu.

Přínos předmětu k     rozvoji klíčových kompetencí a k     aplikaci průřezových témat:
Vyučovací předmět se podílí zejména na rozvoji následujících kompetencí:

kompetence k řešení problémů:
 spolupracovat při řešení problémů s jinými lidmi
 získat  informace  k řešení  problému,  navrhnout  řešení,  zdůvodnit  jej,  vyhodnotit

a ověřit správnost zvoleného postupu
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komunikativní:
 logické myšlení a pochopení vzájemné souvislosti právních vztahů
 srozumitelná a souvislá formulace myšlenek
 správné a přesné vyjadřování, užívání odborné terminologie
 zpracování jednoduchých odborných textů 

personální a sociální:
 spolupracovat s druhými lidmi
 odpovědně plnit svěřené úkoly
 využívat  ke  svému  učení  zkušenosti  jiných  lidí,  učit  se  i  na  základě

zprostředkovaných zkušeností
 přijímat odpovědnost za vlastní práci i za práci ostatních
 adaptovat se na měnící se pracovní podmínky

 odborné:
 samostatná orientace v právních předpisech a jejich aplikace na konkrétní případ
 mít přehled o možnostech uplatnění na trhu práce v daném oboru
 vědět  o požadavcích pro výkon odborné kvalifikace a  základních pracovně právních

vztazích
 jednat  aktivně  při  hledání  zaměstnání,  umět  vhodně  komunikovat  s potencionálními

zaměstnavateli
 naučit se prezentovat sebe a svoji odbornost

Ročník Stručný popis vzdělávacího obsahu
Týdenní 
hodinová 
dotace

2.

Základy teorie státu
Základní právní normy
Ústavní právo
Občanské právo, Občanský zákoník

14

3.

Občanské právo, Občanský zákoník
Pracovní právo, Zákoník práce
Obchodní právo, Zákon o obchodních korporacích
Veřejné rejstříky
Trestní  právo

15

Mezipředmětové vztahy:

Náš právní řád se v uplynulých letech změnil  velice rychle a proto má –li  být naše právní
vědomí  na  potřebné  úrovni  je  nutné  Právo  studovat.  Při  výuce  Práva  je  možné  vycházet
ze znalostí určitých předmětů – Ekonomika, Marketing , Management, Občanská nauka a Práce
s počítačem 
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2. ročník – Právo – Podnikání – dálková forma studia

Rozpis výsledků vzdělávání a učiva Počet hodin celkem: 14

Výsledky vzdělávání Rozpis učiva
Počet
hodin

Student
– vysvětlí vznik státu a jeho náležitosti
– definuje státní moc a formy státu
– dokáže rozpoznat druhy států
   (demokratický, totalitní)
– charakterizuje pojmy národ, národnost

1. Základní teorie státu
– vznik státu a jeho náležitosti
– státní moc a formy státu
– národ, národnost

2

–  vysvětlí rozdíl mezi právem objektivním  
   a subjektivním, právem soukromým 
   a veřejným 
– rozlišuje právní předpisy podle právní  
   síly 
– vysvětlí podstatu právního státu a uvede  
   příklady protiprávního jednání 
– správně určí platnost, účinnost a  
   působnost právních předpisů 
– uvede příklady právních vztahů
   a rozhodných právních skutečností 
– přiřazuje k právním odvětvím právní  

předpisy

2. Základy právní teorie
–  právo, právní řád, právní síla  
  právních předpisů 
– zákonnost a právní vědomí 
– právní normy jako součást soustavy    
  společenských norem a jejich členění 
– právní předpisy – platnost a  
   účinnost, působnost, novelizace 
– právní vztahy a právní skutečnosti 

– právní odvětví

3

– interpretuje rozdělení moci ve státě
– pochopí zákonná práva člověka

3. Ústavní právo
– Ústava
– Listina základních práv a svobod

2

– orientuje se v Občanském zákoníku
– rozumí základním používaným pojmům
– zná práva a povinnosti mezi dětmi,
   rodiči a manželi
– charakterizuje vlastnictví, dědictví a 

spoluvlastnictví

4. Občanské právo, Občanský 
zákoník
– vymezení základních používaných 

pojmů
– rodinné právo – manželství, vztahy

mezi příbuznými, vztahy mezi 
rodiči a dětmi, péče o dítě

– absolutní majetková práva – 
vlastnictví, právo k cizím věcem, 
problematika dědění

7 
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3. ročník Právo – Podnikání – dálková forma studium

Rozpis výsledků vzdělávání a učiva Počet hodin celkem: 15

Výsledky vzdělávání Rozpis učiva
Počet
hodin

Student
– dokáže popsat závazkové právo, vznik, 

změnu, zajištění a zánik závazku
– rozpozná jednotlivé druhy smluv, uvede 

předmět smlouvy a účastníky

1. Občanské právo, Občanský 
zákoník

– relativní majetková práva – druhy
   smluv, závazky z deliktního jednání,
   odpovědnost za škodu

3

– orientuje se v Zákoníku práce 
– identifikuje subjekty pracovního práva 
– určí náležitosti pracovní smlouvy 
– ovládá problematiku vzniku, změn
   a ukončení pracovního poměru 
– vysvětlí pojem rekvalifikace a postup
   při hledání zaměstnání 
– vysvětlí práva a povinnosti zaměstnance
   a zaměstnavatele v pracovním poměru

2. Pracovní právo, Zákoník práce 
– subjekty pracovního práva 
– vznik, změny, a zánik pracovně 
   právních vztahů 
– pracovní doba, překážky v práci 
– rekvalifikace, nezaměstnanost

6

– objasní problematiku, která souvisí se 
vznikem a zánikem podniku

– rozliší právní formy podnikání a dovede
charakterizovat jejich základní znaky

– popíše obchodní společnosti a další
   formy podnikání

3. Obchodní právo, Zákon o 
obchodních korporacích

– právní formy podnikání
– typy obchodních společností

2

– orientuje se a dokáže vyhledávat ve
   veřejných rejstřících

4. Veřejné rejstříky
- typy veřejných rejstříků
- Obchodní rejstřík

2

– na příkladech rozezná typy protiprávního
jednání

– dokáže rozlišit . co je předmětem
   trestního práva hmotného a procesního

na příkladu identifikuje znaky trestního
činu

5.Trestní právo
– typy protiprávního jednání
– trestní právo
– trestní odpovědnost, tresty, ochranná
   opatření, orgány činné v trestním 
   řízení
– trestné činy mladistvých

2
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Psychologie 

Kód a název oboru vzdělání:
61-41-L/51 Podnikání

Název ŠVP: 
Školní vzdělávací program pro obor Podnikání

Forma vzdělávání: denní, dálková 
Délka studia: 2 roky,  3 roky 

Stupeň poskytovaného vzdělání:
střední vzdělání s maturitní zkouškou

Datum platnosti ŠVP: od 1. 9. 2016

Obecné cíle předmětu:

Předmět poskytuje žákům základní poznatky z oblasti sociální psychologie, psychologie práce,
psychologie  trhu  a  sociologie.  Prostřednictvím  znalostí  psychologických  poznatků
a prostřednictvím různých testů vede žáky k pochopení a formování struktury lidské osobnosti,
k aktivní  sebevýchově  a  schopnosti  konstruktivně  a  kriticky  zhodnotit  chování  druhých,
adekvátně reagovat a zamyslet se nad příčinami daného chování. Cílem je navazování kladných
sociálních vztahů a prohlubování komunikačních dovedností. 

Charakteristika: 

Výuka  ve  druhém  ročníku  denního  studia  v rozsahu  1  vyučovací  hodiny  týdně.  Výuka
dálkového  studia  ve  třetím  ročníku  v rozsahu  14  vyučovacích  hodin.  Žák  se  seznamuje
se základními poznatky sociální psychologie, psychologie práce, psychologie trhu a sociologie.

Ročník
denní forma/

dálková forma
Stručný popis vzdělávacího obsahu

Roční hodinová dotace
denní forma/
dálková forma

2. 1.

Sociální psychologie 
Psychologie práce
Psychologie trhu
Sociologie

32 15
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Výsledky vzdělávání v     oblasti citů, postojů a preferencí hodnot: 

Předmět  klade  důraz  na  přípravu  pro  praktický  život  nejen  osobní,  ale  i  profesní.  Vede
k rozvoji  sociálních  a  komunikačních  kompetencí,  umět  se  vyjadřovat,  vhodně prezentovat,
ovládat asertivní chování a ovládat své emoce při konfliktním jednání, aktivně se zapojovat do
diskuze,  vyjadřovat  své  myšlenky,  respektovat  názory  druhých,  uznávat  autoritu  a  zvládat
zásady kulturního projevu chování. 

Pojetí výuky (metody a formy výuky, materiální zabezpečení): 

 Výklad učitele a řízený dialog
 Samostatná práce individuální i skupinová
 Samostatná domácí práce
 Psychologické testy a hry
 Modelové situace
 Práce s odborným textem, jeho zpracování a prezentace

Hodnocení výsledků žáků: 

Žáci  jsou  hodnoceni  průběžně  v souladu  se  školním  řádem  Středního  odborného  učiliště,
Sedlčany. 
Při  hodnocení  se  uplatňuje  sebehodnocení,  kolektivní  hodnocení  a  individuální  přístup
k žákům (k žákům se specifickými vzdělávacími potřebami se přistupuje individuálně).

Přínos předmětu k     rozvoji klíčových kompetencí:

komunikativní: 
 vyjadřovat se přiměřeně k účelu jednání a komunikační situaci v projevech mluvených

i psaných 
 své myšlenky a projevy formulovat srozumitelně a souvisle 
 vhodně se prezentovat při oficiálním jednání 
 naslouchat pozorně druhým, účastnit  se diskuzí (formulovat  a zdůvodnit  své názory,

vyslechnout názory druhých a vhodně na ně reagovat) 
 zpracovávat věcně správně a srozumitelně přiměřeně náročné texty na běžná i odborná

témata, používat adekvátní stylistické a jazykové prostředky 
 vyjadřovat se a vystupovat v souladu se zásadami kultury projevu a chování 

sociální a personální:
 kriticky hodnotit  své osobní dispozice,  uvědomovat  si  vlastní  přednosti  i  nedostatky

a pracovat sami na sobě 
 plánovat svůj život a pracovní kariéru 
 ke svému učení využívat zkušeností jiných lidí a učit se i na základě zprostředkovaných

zkušeností 
 adaptovat se na pracovní prostředí a nové požadavky 
 pracovat samostatně i v týmu 
 přijímat a plnit odpovědně svěřené úkoly 
 uznávat autoritu nadřízených 
 přispívat  k vytváření  vstřícných  mezilidských  vztahů,  k předcházení  osobním

konfliktům a k odstraňování diskriminace
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pracovní (odborné): 
 získat pozitivní vztah k povolání a k práci jako druhu lidské aktivity 
 uvědomovat si rizika a dopady nezaměstnanosti pro jedince, rodinu a společnost 
 umět vhodně komunikovat s potenciálními zaměstnavateli 
 zajímat se o znalost práv a povinností svých i svých budoucích zaměstnavatelů 
 porozumět zadání úkolu a získat informace potřebné k jeho řešení
 kontrolovat svou činnost a hodnotit dosažený výsledek 

Mezipředmětové vztahy:

Předmět  psychologie  mezipředmětově  navazuje  na  předměty  český  jazyk,  občanská  nauka,
práce s počítačem, marketing a management

2. ročník – Psychologie – Podnikání – denní studium 
1.ročník – Psychologie – Podnikání – dálkové studium

Rozpis výsledků vzdělávání a učiva Počet hodin celkem: 33 (den.st.)/15 (dál.st.)

Výsledky vzdělávání: Rozpis učiva:
Počet hodin:
denní st./
dálkové st.

Student:
– chápe význam sociální psychologie a její 

využití v praxi
– porozumí procesu socializace v průběhu 

vývoje jedince a jeho života
– demonstruje vzájemné vztahy ve třídě, 

dokáže rozlišit typy sociálních skupin, 
charakterizovat je a zhodnotit jednotlivé 
formy vedení skupiny 

– diskutuje o účinných metodách
   dodržování norem z vlastní zkušenosti
– ovládá formy verbální i neverbální 

komunikace
– definovat pojem sociální percepce
   a uvést konkrétní příklady
– zhodnotit své nejčastější chyby při 
  hodnocení druhých

– identifikuje možné příčiny a příznaky
 zátěžových situací a uvědomí si jejich
důsledky

– dokáže analyzovat příčiny konfliktů 
  a na konkrétních příkladech se naučí
 řešit danou situaci

1. Sociální psychologie
– význam a vývoj sociální
  psychologie

– socializace osobnosti
– sociální skupiny
   z psychologického hlediska
– vzájemné vztahy v sociální
  skupině

– skupinové normy, proces
  přizpůsobování

– sociální interakce,
   komunikace
– sociální percepce
– zkreslení, omyly ve vnímání
 a posuzování druhých

– zátěžové situace v životě 
   člověka
– konflikty

18/9
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– charakterizuje pracovní činnost
  z psychologického hlediska, uvede 
  motivační faktory a zhodnotí je

– analyzuje pracovní výkon v průběhu 
  dne a týdne, uvědomí si faktory, které
  ovlivňují pracovní výkonnost a pochopí
  význam různých forem odpočinku

2. Psychologie práce
– psychologie pracovní činnosti
– pracovní motivace, morálka
– pracovní výkon

4/2

– pochopí zákonitost nabídky a poptávky,
 jejich vzájemné vztahy a faktory 
 ovlivňující nabídku a poptávku a uvede
 konkrétní příklady

– rozpozná vlivy a účinky reklamy 
 na spotřební chování člověka

– určí příčiny a následky na chování 
 zákazníka

– se seznámí s jednotlivými typy
 zákazníků

3. Psychologie trhu
– psychologie nabídky 
 a poptávky

– psychologie reklamy
– typy nákupního chování
– typy zákazníků, komunikace

4/2

– definuje předmět a strukturu sociologie 
 a uvědomí si její význam

– dokáže zhodnotit jednotlivé znaky
 společenských vrstev 

– rozpozná rozdíly mezi základními
 sociologickými termíny

– pochopí význam životního stylu
  a jeho vztah k ostatním a sobě samému 
– rozpozná znaky deviantního chování 
 a kriminality

4. Sociologie
– Předmět sociologie, struktura
  a význam

– Hlavní principy sociální
 stratifikace

– Společnost, minorita, elita
– Životní styl a kultura 
– Sociální deviace, kriminalita

6/2

ŠVP Podnikání                                                   154



 

Marketing a Management

Kód a název oboru vzdělání:
64- 41- L/51 Podnikání

název ŠVP:
Podnikání

Forma vzdělávání: denní, dálkové

Délka studia: 2 roky, 3 roky 

Stupeň poskytovaného vzdělání:
Střední vzdělání s maturitní zkouškou

Datum platnosti ŠVP: od 1. 9. 2016

A) Denní forma studia

Obecné cíle předmětu:

Cílem  je  seznámit  žáky  s významem  managementu  a  marketingu,  osvojit  si  základy
managementu  podniku  –  řízení,  rozhodování,  plánování,  komunikace  s lidmi  a  vedení  lidí,
motivace a  kontrola. Naučit je používat jednotlivé nástroje marketingového mixu v podnikání ̶ 
produkt, cena, distribuce, propagace. Analyzovat silné a slabé stránky podniku, rozpoznat jeho
příležitosti  a hrozby, porozumět životnímu cyklu výrobku, porozumět práci s trhem, umět si
poradit se získáváním informací o podniku a spotřebitelích.

Charakteristika:

Předmět Management a marketing vychází z RVP 64-41-L/51 Podnikání a obsahového okruhu
Ekonomika  a  právo. Vede žáky k ovládání manažerských a marketingových dovedností. Žák
je vychováván k pochopení  a ke správné analýze  možností  podniku při  jeho činnostech.  Je
veden  k utváření  vztahu  k hodnotám  a  také  k rozvoji  dovedností  a  schopností,  které  jsou
potřebné pro zvládnutí všech ostatních odborných předmětů. Předmět se vyznačuje všeobecně
vzdělávacím charakterem i praktickými dovednostmi. Je zařazen do obou ročníků . 
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Ročník Stručný popis vzdělávacího obsahu
Týdenní 
hodinová 
dotace

1.

Management
Vývoj managementu
Postavení manažera a jeho osobnost
Manažerské činnosti

1

2.

Podstata a vývoj marketingu
Strategie marketingu
Marketingový výzkum
Segmentace trhu a analýza zákazníka
Marketingové nástroje

2

Výsledky vzdělávání v oblasti citů, postojů a preferencí hodnot:

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

Pojetí výuky (metody a formy výuky, materiální zabezpečení): 

Metody a formy výuky jsou užívány v závislosti na charakteru a obsahu učiva. Patří k nim:
 výklad učiva frontálním i individuálním způsobem, analýza a prezentace ve dvojicích

i individuálně  a  diskuze.  Využívá  se  možnosti  práce  s  učebními  texty,  učebnicí
a odbornými časopisy, referáty, promítání videa, DVD, práce s PC. Nedílnou součástí
výukových metod jsou exkurze a praktická cvičení probraného učiva.

Hodnocení výsledků žáků: 

Učitel soustavně sleduje výkony a aktivitu žáků během vyučovací hodiny. Žáci jsou hodnoceni
průběžně  v souladu  s Klasifikačním  řádem  SOU  Sedlčany.  Při  hodnocení  se  uplatňuje
sebehodnocení, kolektivní hodnocení a individuální přístup k žákům (k žákům se specifickými
vzdělávacími  potřebami  se  přistupuje  individuálně).  Testy  jsou  zařazeny  po  ukončení
tematického celku. Stejně jsou hodnoceny referáty k tématům. 

Přínos předmětu k rozvoji klíčových kompetencí: 

komunikativní:
 vést konstruktivní dialog 
 přijímat a respektovat odlišné názory
 formulovat a vyjadřovat své myšlenky srozumitelně a přehledně
 písemně zaznamenávat sdělované informace
 pracovat s počítačem 
 získávat informace otevřených zdrojů a dále je zpracovávat
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 posuzovat věrohodnost různých informačních zdrojů a dále je zpracovávat
 naslouchat pozorně druhým, účastnit se diskuzí /formulovat a zdůvodnit své názory,

vyslechnout názory druhých a vhodně na ně reagovat/
 vyjadřovat se a vystupovat v souladu se zásadami kultury projevu a chování

sociální a personální:
 pracovat samostatně a v týmu
 přijímat a plnit odpovědně svěřené úkoly
 uznávat autoritu nadřízených
 řešit samostatně běžné pracovní problémy
 posuzovat reálně své fyzické a duševní možnosti, odhadovat důsledky svého jednání

a chování v různých situacích
 reagovat  adekvátně  na  hodnocení  svého  vystupování  a  způsobu  jednání  ze  strany

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

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

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

pracovní  (odborné):
 v profesní  praxi  a  běžném  životě  využívat  informace  získané  v managementu

a marketingu
 orientovat  se  v problematice  managementu  a  osvojit  si  základní  manažerské

dovednosti
 provádět marketingový výzkum, sběr a analýzu dat 
 porozumět podstatě a principům managementu a marketingu
 využívat základní znalosti z managementu a marketingu pro svou profesi
 mít odpovědný přístup k vlastní profesní budoucnosti
 mít přehled o možnostech uplatnění na trhu práce v daném oboru

Mezipředmětové vztahy:

Předmět Marketing a Management navazuje na znalosti a dovednosti, které žák získá při výuce
předmětů Ekonomie, Právo, Účetnictví, Chod podniku. Také využívá některé poznatky , které
získal  při  výuce  Českého  jazyka,  Psychologie,  Občanské  nauky,  Anglického  jazyka,  Práce
s počítačem a Ekologie.

ŠVP Podnikání                                                   157



 

1. ročník –  Marketing a Management – Podnikání – denní forma studia

Rozpis výsledků vzdělávání a učiva Počet hodin celkem: 33

 Výsledky vzdělávání Rozpis učiva
Počet
hodin

Student:
– popíše podstatu a vývoj managementu
– charakterizuje osobnost manažera 

a předpoklady pro manažerskou práci
– rozliší formální a neformální autoritu , 

manažerské a nemanažerské funkce

1. Vývoj managementu
– řízení firmy
– význam a vývoj managementu
– postavení manažera a jeho osobnost
– manažerská etika 

8

– charakterizuje jednotlivé části procesu 
řízení a jejich funkci 

– dokáže rozlišit styly řízení

2. Řízení firmy
– pravidla úspěšného řízení firmy
– styly řízení 

2

– rozpozná jednotlivé strategie plánování
– orientuje se v jednotlivých analýzách 

podniku

3. Manažerské činnosti – plánování
– postup při strategii plánování
– druhy plánů
– analýzy podniku SWOT, BCG 
 matice

3

– orientuje se v jednotlivých organizačních 
strukturách podniku

– dokáže vysvětlit význam organizování,
 pojmy pravomoc a odpovědnost, rozpětí 
 řízení

4. Manažerské činnosti –
    organizování
– podstata a význam organizování
– organizační struktury
– delegování činností 

3 

– se orientuje v jednotlivých variantách 
řešení problémů na základě 
rozhodovacího procesu

5. Manažerské činnosti - rozhodování
– postup při rozhodování 
– volba variant řešení problémů

3

– vysvětlí jednotlivé základní práce
   personalisty
– orientuje se v jednotlivých fázích postupu

při přijímání nových pracovníků 
– objasní důležitost hodnocení a dalšího

vzdělávání pracovníků

6. Manažerské dovednosti –
    personální práce
– výběr, příprava a další rozvoj
   pracovníků
– hodnocení pracovníků
– přijímání nových pracovníků
– první dojem

3

– objasní jednotlivé druhy komunikace 
– rozpozná vnější a vnitřní překážky 

komunikace

7. Manažerské dovednosti
    komunikace
– význam komunikace 
– druhy komunikace
– vnitřní a vnější bariery komunikace

3

– objasní důležitost motivace pracovníků
– vysvětlí Masowovu pyramidu potřeb
– objasní princip McGregorovy teorie XY

8. Manažerské činnosti – motivace
– důležitost motivace v práci
– teorie XY
– Maslowova pyramida potřeb

3
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– orientuje se ve významu kontroly
– rozděluje kontrolu podle jednotlivých 

hledisek
– objasní význam kontroly, controllingu,

auditu, inventury, inventarizace 

9. Podnikové činnosti – kontrolování
– význam kontroly
– druhy kontroly
– kontrolní zjištění
– kontrola, controlling, audit

3

– charakterizuje pojmy úpadek, sanace,
zánik podniku

- objasní rizika podnikání
- charakterizuje funkce krizového 

Managementu   

10. Krizový  management
– podnik v krizi
– činnosti krizového managementu 

2

2. ročník – Marketing a Management – obor Podnikání – denní forma studia 

Rozpis výsledků vzdělávání a učiva Počet hodin celkem: 66

Výsledky vzdělávání Rozpis učiva
Počet
hodin

Student:
– je schopen definovat marketing a odlišit

Ho od reklamy a prodeje
– vysvětlí význam a úkoly marketingu
– porozumí marketingovým koncepcím 

a vysvětlí je

1. Význam a podstata marketingu
– vývoj marketingu
– podnikatelské koncepce – historie 

marketingu

7

– je schopen definovat trh, tržní ekonomiku,
směnu

– odlišit konkurenční prostředí, monopol
– vysvětlit pojmy tržní podíl, kapacita trhu
– pochopit podstatu a význam segmentace 

trhu  

2. Marketing a trh
– konkurenční prostředí v tržní 

ekonomice
– segmentace trhu

6

– se orientuje v marketingovém řízení
– vysvětlí pojmy cíle organizace a 

marketingová strategie
– dokáže vysvětlit, jak demografické,

ekonomické, přírodní, technologické,
politické a kulturní prostředí ovlivňuje 
marketingová rozhodnutí

– rozliší typy výrobků z hlediska jejich
umístění na trhu a jejich růstu

3. Marketingové řízení
– marketingové strategie
– SWOT analýza
– BCG analýza

7

– porozumí procesu nákupního chování
jednotlivce a organizace

– vysvětlí spotřební chování kupujícího
– dokáže rozlišit typy nákupního chování 

4. Analýza zákazníka
– spotřební chování zákazníka
– proces nákupního chování
   spotřebitele
– nákupní chování organizací

6
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– vnímá význam informací pro firemní
   řízení
– definuje marketingový informační systém
– popíše fáze marketingového výzkumu
– popíše způsoby získávání informací
– sestaví jednoduchý dotazník

5. Marketingový výzkum
– postup výzkumu
– metody výzkumu , sběr dat

7

– dokáže objasnit použití marketingových 
nástrojů v rámci podniku

6. Marketingové nástroje
– základní nástroje marketingu  ̶  4P

2

– definuje výrobek
– vysvětlí komplexní pojetí výrobku
– rozčlení výrobek podle různých kriterií
– orientuje se v obchodním sortimentu
– definuje značku výrobku a dokáže rozlišit

 jednotlivé druhy značek
– pochopí důležitost obalu pro nákupní 

 rozhodování

7.Produkt
– marketingové pojetí výrobku
– komplexní výrobek
– obal ̶ značka
– životní cyklus výrobku

8

- dokáže stanovit cenu jako součet nákladů,
poptávky a orientačního hlediska

– vysvětlí význam ceny
– vysvětlí cenovou elasticitu poptávky
– dokáže vysvětlit přizpůsobení ceny
   v závislosti na přepravních nákladech 

 a cenové úlevy

8. Cena
– význam ceny
– stanovení ceny
– přizpůsobení ceny
– rozlišovací ceny

7

– vysvětlí význam distribuce
– rozliší a popíše jednotlivé distribuční cesty
– zná podstatu velkoobchodu a rozliší jeho

jednotlivé typy
– rozliší a charakterizuje maloobchodní

jednotky
– popíše jednotlivé formy prodeje

9.Distribuce
– hlavní úkoly distribuce
– základní způsoby distribuce
– formy prodeje
– maloobchod, velkoobchod

  8

– pochopí význam propagace pro úspěšné
firmy

– orientuje se v základních nástrojích
   komunikačního mixu
– popíše model marketingové komunikace

10. Propagace
– charakteristika propagace
– marketingová komunikace
– reklama
– podpora prodeje
– osobní prodej
– Public relations
– přímý marketing

8
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B) Dálková forma studia

Obecné cíle předmětu:

Cílem  je  seznámit  žáky  s významem  managementu  a  marketingu,  osvojit  si  základy
managementu  podniku  –  řízení,  rozhodování,  plánování,  komunikace  s lidmi  a  vedení  lidí,
motivace a kontrola. Naučit je používat jednotlivé nástroje marketingového mixu v podnikání:
produkt, cena, distribuce, propagace. Analyzovat silné a slabé stránky podniku, rozpoznat jeho
příležitosti  a hrozby, porozumět životnímu cyklu výrobku, porozumět práci s trhem, umět si
poradit se získáváním informací o podniku a spotřebitelích.

Charakteristika:

Předmět Management a marketing vychází z RVP 64-41-L/51 Podnikání a obsahového okruhu
Ekonomika  a  právo.  Vede  žáky  k ovládání  manažerských  a  marketingových  dovedností
.Student  je  vychováván  k pochopení  a  ke  správné  analýze  možností  podniku  při  jeho
činnostech. Je veden k utváření vztahu k hodnotám a také k rozvoji dovedností a schopností,
které jsou potřebné  pro zvládnutí všech ostatních odborných předmětů. Předmět se vyznačuje
všeobecně vzdělávacím charakterem i praktickými dovednostmi. Je zařazen do obou ročníků . 

Ročník Stručný popis vzdělávacího obsahu
Roční hodinová 
dotace

1. 0

2.

Management
Vývoj managementu
Postavení manažera a jeho osobnost
Manažerské činnosti

10

3.

Podstata a vývoj marketingu
Strategie marketingu
Marketingový výzkum
Segmentace trhu a analýza zákazníka
Marketingové nástroje

20

Výsledky vzdělávání v oblasti citů, postojů a preferencí hodnot:

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

Pojetí výuky (metody a formy výuky, materiální zabezpečení): 

Metody a formy výuky jsou užívány v závislosti na charakteru a obsahu učiva. Patří k nim:
 výklad učiva frontálním i individuálním způsobem, analýza a prezentace ve dvojicích

i individuálně  a  diskuze.  Využívá  se  možnosti  práce  s  učebními  texty,  učebnicí
a odbornými časopisy, referáty, promítání videa, DVD, práce s PC. 
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Hodnocení výsledků žáků: 

Učitel soustavně sleduje výkony a aktivitu žáků během vyučovací hodiny. Žáci jsou hodnoceni
v souladu s Klasifikačním řádem SOU Sedlčany.  Při  hodnocení  se uplatňuje sebehodnocení,
kolektivní hodnocení a individuální přístup k žákům / k žákům se specifickými vzdělávacími
potřebami  se  přistupuje  individuálně  /.Testy  jsou  zařazeny po ukončení  tematického  celku.
Stejně jsou hodnoceny referáty k tématům. 

Přínos předmětu k rozvoji klíčových kompetencí: 

komunikativní:
 vést konstruktivní dialog 
 přijímat a respektovat odlišné názory
 formulovat a vyjadřovat své myšlenky srozumitelně a přehledně
 písemně zaznamenávat sdělované informace
 pracovat s počítačem 
 získávat informace otevřených zdrojů a dále je zpracovávat
 posuzovat věrohodnost různých informačních zdrojů a dále je zpracovávat
 naslouchat pozorně druhým, účastnit se diskuzí /formulovat a zdůvodnit své názory,

vyslechnout názory druhých a vhodně na ně reagovat/
 vyjadřovat se a vystupovat v souladu se zásadami kultury projevu a chování

sociální a personální:
 pracovat samostatně a v týmu
 přijímat a plnit odpovědně svěřené úkoly
 uznávat autoritu nadřízených
 řešit samostatně běžné pracovní problémy
 posuzovat reálně své fyzické a duševní možnosti, odhadovat důsledky svého jednání

a chování v různých situacích
 reagovat  adekvátně  na  hodnocení  svého  vystupování  a  způsobu  jednání  ze  strany

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

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

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

pracovní / odborné /:
 v profesní  praxi  a  běžném  životě  využívat  informace  získané  v managementu

a marketingu
 orientovat  se  v problematice  managementu  a  osvojit  si  základní  manažerské

dovednosti
 provádět marketingový výzkum, sběr a analýzu dat 
 porozumět podstatě a principům managementu a marketingu
 využívat základní znalosti z managementu a marketingu pro svou profesi
 mít odpovědný přístup k vlastní profesní budoucnosti
 mít přehled o možnostech uplatnění na trhu práce v daném oboru
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Mezipředmětové vztahy:

Předmět Marketing a Management navazuje na znalosti a dovednosti, které žák získá při výuce
předmětů Ekonomie, Právo, Účetnictví. Také využívá některé poznatky, které získal při výuce
Českého jazyka, Psychologie, Občanské nauky Práce s počítačem a Anglického jazyka.

2.ročník – Marketing a management – obor Podnikání – dálkové studium

Rozpis výsledků vzdělávání a učiva Počet hodin celkem: 10

Výsledky vzdělávání Rozpis učiva
Počet
hodin

Student:
– popíše podstatu a vývoj managementu
– charakterizuje osobnost manažera 

a předpoklady pro manažerskou práci
– rozliší formální a neformální autoritu , 

manažerské a nemanažerské funkce

1. Vývoj managementu
– řízení firmy
– význam a vývoj managementu
– postavení manažera a jeho osobnost
– manažerská etika

 1

– charakterizuje jednotlivé části procesu 
řízení a jejich funkci 

– dokáže rozlišit styly řízení

2. Řízení firmy
– pravidla úspěšného řízení firmy
– styly řízení

1

– rozpozná jednotlivé strategie plánování
– orientuje se v jednotlivých analýzách podniku

3. Manažerské činnosti – plánování
– postup při strategii plánování
– druhy plánů
– analýzy podniku SWOT, BCG matice 

1

– orientuje se v jednotlivých organizačních 
strukturách podniku

– dokáže vysvětlit význam organizování,
pojmy pravomoc a odpovědnost, rozpětí 
řízení

4. Manažerské činnosti –
   organizování
– podstata a význam organizování
– organizační struktury
– delegování činností 

1

– se orientuje v jednotlivých variantách 
řešení problémů na základě 
rozhodovacího procesu

5. Manažerské činnosti  ̶
    rozhodování
– postup při rozhodování 
– volba variant řešení problémů

1

– vysvětlí jednotlivé základní práce
   personalisty
– orientuje se v jednotlivých fázích postupu

při přijímání nových pracovníků 
– objasní důležitost hodnocení a dalšího
   vzdělávání pracovníků

6. Manažerské dovednosti –
    personální   práce
– výběr, příprava a další rozvoj
   pracovníků
– hodnocení pracovníků
– přijímání nových pracovníků
– první dojem

1
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– objasní jednotlivé druhy komunikace 
– rozpozná vnější a vnitřní překážky 

komunikace

7. Manažerské dovednosti
    komunikace
– význam komunikace 
– druhy komunikace
– vnitřní a vnější bariery komunikace

1

– objasní důležitost motivace pracovníků
– vysvětlí Masowovu pyramidu potřeb
– objasní princip McGregorovy teorie XY

8. Manažerské činnosti – motivace
– důležitost motivace v práci
– teorie XY
– Maslowova pyramida potřeb

1

– orientuje se ve významu kontroly
– rozděluje kontrolu podle jednotlivých

hledisek
– objasní význam kontroly, controllingu,

auditu, inventury, inventarizace 

9. Podnikové činnosti – kontrolování
– význam kontroly
– druhy kontroly
– kontrolní zjištění
– kontrola, controlling, audit

1

– charakterizuje pojmy úpadek, sanace, 
zánik podniku

– objasní rizika podnikání
– charakterizuje funkce krizového
   managementu

10. Krizový  management
– podnik v krizi
– činnosti krizového managementu 

1

3. ročník – Marketing a management– obor Podnikání – dálkové studium

Rozpis výsledků vzdělávání a učiva Počet hodin celkem: 20

Výsledky vzdělávání Rozpis učiva
Počet
hodin

Student:
– je schopen definovat marketing a odlišit

ho od reklamy a prodeje
– vysvětlí význam a úkoly marketingu
– porozumí marketingovým koncepcím

a vysvětlí je

1. Význam a podstata marketingu
– vývoj marketingu
– podnikatelské koncepce – historie 

marketingu

2

– je schopen definovat trh, tržní ekonomiku,
směnu

– odlišit konkurenční prostředí, monopol
– vysvětlit pojmy tržní podíl, kapacita trhu
– pochopit podstatu a význam segmentace 

trhu  

2. Marketing a trh
– konkurenční prostředí v tržní 

ekonomice
– segmentace trhu

2
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– se orientuje v marketingovém řízení
– vysvětlí pojmy cíle organizace a 

marketingová strategie
– dokáže vysvětlit, jak demografické,

ekonomické, přírodní, technologické,
politické a kulturní prostředí ovlivňuje 
marketingová rozhodnutí

– rozliší typy výrobků z hlediska jejich
umístění na trhu a jejich růstu

3. Marketingové řízení
– marketingové strategie
– SWOT analýza
– BCG analýza

2

– porozumí procesu nákupního chování
jednotlivce a organizace

– vysvětlí spotřební chování kupujícího
– dokáže rozlišit typy nákupního chování 

4. Analýza zákazníka
– spotřební chování zákazníka
– proces nákupního chování spotřebitele
– nákupní chování organizací

2

– vnímá význam informací pro firemní 
řízení

– definuje marketingový informační systém
– popíše fáze marketingového výzkumu
– popíše způsoby získávání informací
– sestaví jednoduchý dotazník

5. Marketingový výzkum
– postup výzkumu
– metody výzkumu , sběr dat

2

– dokáže objasnit použití marketingových 
nástrojů v rámci podniku

6. Marketingové nástroje
– základní nástroje marketingu -4P

1

– definuje výrobek
– vysvětlí komplexní pojetí výrobku
-–  rozčlení výrobek podle různých kriterií
– orientuje se v obchodním sortimentu
– definuje značku výrobku a dokáže rozlišit

jednotlivé druhy značek
– pochopí důležitost obalu pro nákupní 

rozhodování

7.Produkt
– marketingové pojetí výrobku
– komplexní výrobek
– značka
– obal
– životní cyklus výrobků

2

– dokáže stanovit cenu jako součet nákladů,
poptávky a orientačního hlediska

– vysvětlí význam ceny
– vysvětlí cenovou elasticitu poptávky
– dokáže vysvětlit přizpůsobení ceny
   v závislosti na přepravních nákladech 

a cenové úlevy

8. Cena
– význam ceny
– stanovení ceny
– přizpůsobení ceny
– rozlišovací ceny

2
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– vysvětlí význam distribuce
– rozliší a popíše jednotlivé distribuční cesty
– zná podstatu velkoobchodu a rozliší jeho

jednotlivé typy
– rozliší a charakterizuje maloobchodní

jednotky
– popíše jednotlivé formy prodeje

9.Distribuce
– hlavní úkoly distribuce
– základní způsoby distribuce
– formy prodeje
– maloobchod, velkoobchod

     2

– pochopí význam propagace pro úspěšné
firmy

– orientuje se v základních nástrojích
   komunikačního mixu
– popíše model marketingové komunikace

10. Propagace
– charakteristika propagace
– marketingová komunikace
– reklama
– podpora prodeje
– osobní prodej
– Public relations
– přímý marketing

3
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Učební praxe
Odborná praxe

Kód a název oboru vzdělání:
64-41-L/51 Podnikání

Název ŠVP: 
Podnikání

Forma vzdělávání: denní (dálková)

Délka studia: 2 roky ( 3 roky) 

Stupeň poskytovaného vzdělání:
střední vzdělání s maturitní zkouškou 

Datum platnosti ŠVP: od 1. 9. 2016

Obecné cíle předmětu:

Cílem vyučovacího předmětu je naučit  žáky využívat  teoretické poznatky prakticky.  Žáci si
upevňují základní vědomosti a dovednosti získané zvláště v účetnictví a ekonomice podniku.
Předmět  pomáhá  rozvíjet  logické  ekonomické  myšlení  žáků  číselným  zobrazováním
ekonomických jevů,  vztahů a  vazeb mezi  nimi  a  poskytuje  jim praktické  znalosti  účtování
a vedení daňové evidence.
Žáci se zdokonalí v pořizování dokladů a jejich účtování v syntetické i analytické evidenci, na
příkladech  si  procvičí  výpočty  mezd  i  sociálního  a  zdravotního  pojištění,  seznámí  se
s ukazateli, kterými se hodnotí činnost podniku (horizontální a vertikální analýza, rentabilita,
zadluženost, likvidita,…).
Úkolem  je  naučit  žáky  efektivně  ekonomicky  myslet  a  chovat  se  racionálně  v  profesním
i osobním životě a vypěstovat v nich schopnost hodnotit číselné údaje pro podnikatelské roz-
hodování a návyk kontrolovat výsledky své práce.

Charakteristika učiva: 

Vychází z RVP 64-41-L/51 Podnikání z okruhu Ekonomika a právo a Účetnictví a daně. Je
zařazen do odborného vzdělávání v 1. a 2. ročníku studia.
Obsah učiva úzce navazuje na učivo ostatních odborných předmětů,  v nichž žáci  poznávají
věcnou  a  hodnotovou  stránku  hospodářského  procesu.  Mezi  ně  patří  vyučovací  předmět
ekonomika, účetnictví, management a marketing, právo, písemná a elektronická komunikace,
matematika.
.
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A) Učební praxe

Denní forma studia

Ročník: Stručný popis vzdělávacího obsahu:
Týdenní hod. 
dotace

1.

Domácnost (rodinný rozpočet, majetek)
Inventarizace majetku
Odpisy dlouhodobého majetku (účetní, daňové)
Analytická evidence majetku a závazků – doklady, knihy
Zásoby (oceňování při pořízení i výdeji, normování)
Daňová evidence
Mzdy

2

2.

Rozvaha
Účetní uzávěrka a závěrka
Kalkulace cen
Základy účtování krátkodobého finančního majetku a bankovních 
úvěrů
Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 
Daňová soustava
Základy účtování pohledávek a závazků (zúčtovací vztahy)
Základy účtování dlouhodobého majetku
Základy účtování zásob
Základy účtování nákladů a výnosů
Základy účtování na kapitálových účtech a účtech dlouhodobých 
závazků
Úroky

2

Dálková forma studia

Ročník: Stručný popis vzdělávacího obsahu:
Roční hod. 
dotace

1.

Domácnost (rodinný rozpočet, majetek)
Inventarizace majetku
Odpisy dlouhodobého majetku (účetní, daňové)
Analytická evidence majetku a závazků – doklady, knihy
Zásoby (oceňování při pořízení i výdeji, normování)
Daňová evidence
Mzdy
Rozvaha

20

ŠVP Podnikání                                                   168



 

2.

Účetní uzávěrka a závěrka
Kalkulace cen
Základy účtování krátkodobého finančního majetku a bankovních 
úvěrů
Základy účtování pohledávek a závazků (zúčtovací vztahy)
Základy účtování dlouhodobého majetku
Mzdy

16

3.

Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 
Daňová soustava
Základy účtování zásob
Základy účtování nákladů a výnosů
Základy účtování na kapitálových účtech a účtech dlouhodobých 
závazků
Úroky

10

B) Odborná praxe

Denní forma studia

Ročník: Stručný popis vzdělávacího obsahu: Roční hod. dotace

1.

Zásobování
Odbyt 
Investiční  činnost
Personální činnost
Náklady
Výnosy
Saldokonto

70

Dálková forma studia

Ročník: Stručný popis vzdělávacího obsahu:
Roční hod. 
dotace

1.

Zásobování
Odbyt
Investiční činnost
Personální činnost

35

2.
Náklady
Výnosy
Saldokonto

35

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

Pojetí výuky (metody a formy výuky, materiální zabezpečení): 
Při výuce předmětu učební praxe je třeba se zaměřit zejména na základní a trvalé poznatky,
které  umožňují  adaptabilitu  v  měnících  se  ekonomických  podmínkách,  učivo  je  třeba  stále
doplňovat a aktualizovat v souladu se změnami v legislativě našeho státu. Základem výuky je
práce s účetními doklady a knihami. Žáci si musí vytvořit návyk k pečlivosti v práci a potřebu
soustavné kontroly své práce. Žáci jsou vedeni k přesnosti, pečlivosti,  pravdivosti a úplnosti
účetních zápisů, učí se správně opravovat chybné účetní zápisy.
Vědomosti  si  žáci  upevňují  soustavným  procvičováním  praktických  příkladů.  Zjištěné
informace  žáci  posuzují  a  využívají  při  samostatném řešení  zadaných  úkolů  a  jsou  vedeni
k odpovědnosti za výsledky své práce.
V průběhu studia zpracovávají žáci souvislé příklady, jejichž zadání vychází z účetní praxe.
Zjištěné  výsledky interpretují,  kriticky posuzují,  hledají  klady a  zápory  a  navrhují  varianty
řešení pro ekonomické rozhodování. 

Hodnocení výsledků žáků: 
Žáci jsou hodnoceni průběžně v souladu s Klasifikačním řádem SOU Sedlčany. 
Při  hodnocení  se  uplatňuje  sebehodnocení,  kolektivní  hodnocení  a  individuální  přístup
k žákům (k žákům se specifickými vzdělávacími potřebami se přistupuje individuálně). Znalosti
žáků je vhodné prověřit krátkými testy, které jsou zaměřené prakticky. V konečném hodnocení
se  promítá  rovněž  celkový  přístup  žáka  ke  studiu  daného  předmětu,  jeho  plnění  zadaných
úkolů, aktivní práce při hodině, zpracování referátu či prezentace aktuálních nebo zajímavých
informací  k probíranému  tématu.  Při  písemném  zkoušení  se  posuzuje  správnost,  přesnost,
pečlivost při provádění účetních zápisů a schopnost samostatné práce žáka. 

Přínos předmětu k rozvoji klíčových kompetencí: 

k učení:
 mít pozitivní vztah k učení a vzdělávání
 ovládat  různé  techniky  učení,  umět  si  vytvořit  vhodný  studijní  režim  a  podmínky,

uplatňovat  různé  způsoby  práce  s  textem  (zvl.  studijní  a  analytické  čtení),  umět
efektivně vyhledávat a zpracovávat informace, být čtenářsky gramotný) 

 s  porozuměním  poslouchat  mluvené  projevy  (např.  výklad,  přednášku,  proslov  aj.),
pořizovat si poznámky

 využívat ke svému učení různé informační zdroje včetně zkušeností svých i jiných lidí
 sledovat  a  hodnotit  pokrok při  dosahování  cílů  svého učení,  přijímat  hodnocení  vý-

sledků svého učení od jiných lidí
 znát možnosti svého dalšího vzdělávání

k řešení problémů:
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 pojmenovat a analyzovat vzniklý problém
 získat  informace  k  řešení  problému,  navrhnout  způsob  řešení  a  zdůvodnit  jej,

vyhodnotit a ověřit správnost zvoleného postupu
 uplatňovat  při  řešení  problémů  různé  metody  myšlení,  volit  prostředky  vhodné  pro

splnění jednotlivých aktivit, využívat zkušeností a vědomostí nabytých dříve
 spolupracovat při řešení problému s jinými lidmi

komunikativní: 
 vyjadřovat se přiměřeně k účelu jednání a komunikační situaci v projevech mluvených

i psaných 
 účastnit se aktivně diskusí, formulovat a obhajovat své názory a postoje, vyslechnout

názory druhých a vhodně na ně reagovat
 vhodně se prezentovat při oficiálním jednání 
 vysvětlovat a znázorňovat danou problematiku (používat při tom adekvátní stylistické

a jazykové prostředky) 
 vyjadřovat se a vystupovat v souladu se zásadami kultury projevu a chování 

sociální a personální:
 využívat metody sebepoznání, sebekontroly a seberegulace
 adaptovat se na měnící se pracovní podmínky 
 pracovat samostatně i v týmu 
 přijímat a plnit odpovědně svěřené úkoly 
 přijímat odpovědnost za vlastní práci i za práci ostatních
 uznávat autoritu nadřízených 
 přispívat  k  vytváření  vstřícných  mezilidských  vztahů,  k  předcházení  osobním

konfliktům a k odstraňování diskriminace

k pracovnímu uplatnění a podnikání:
 rozumět podstatě  a  principům podnikání,  mít  představu o právních a  ekonomických

aspektech soukromého podnikání
 vhodně komunikovat s potenciálními zaměstnavateli
 osvojit  si  základní  vědomosti  a  dovednosti  potřebné  pro  rozvíjení  vlastních

podnikatelských aktivit
 mít  odpovědný  postoj  k  vlastní  profesní  budoucnosti,  přizpůsobovat  se  měnícím  se

pracovním podmínkám a celoživotně se vzdělávat.

matematická a finanční gramotnost:
 aplikovat matematické postupy a znalosti při řešení různých úkolů v běžných situacích 
 rozumět  matematicky  vyjádřeným  informacím,  umět  interpretovat  statistické

a ekonomické údaje
 zvládat  řešení  svých  sociálních  i  ekonomických  záležitostí  s  ohledem na  měnící  se

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

rozpočet včetně správy finančních aktiv i závazků

Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat
s informacemi:
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 pracovat s osobním počítačem
 pracovat  s  informacemi,  a  to  především  s  využitím  prostředků  informačních

a komunikačních technologií
 posuzovat věrohodnost různých informačních zdrojů a kriticky přistupovat k získaným

informacím 

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

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

Mezipředmětové vztahy:

Vyučovací předmět Učební praxe je úzce spjat s:
 ekonomika podniku
 účetnictví
 právo
 marketing a management
 písemná a elektronická komunikace
 práce s počítačem
 matematika

Průřezová témata

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

Informační a komunikační technologie:
Žáci jsou vedeni k dovednosti využívat informační technologie a pracovat s informacemi.

1. ročník – Učební praxe – obor Podnikání – denní forma studia
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Rozpis výsledků vzdělávání a učiva Počet hodin celkem: 64

Výsledky vzdělávání Rozpis učiva
Počet
hodin

Student:
– umí stanovit a charakterizovat příjmy 

a výdaje domácnosti
– sestaví měsíční rozpočet rodiny a porovná

ho se skutečností
– dokáže charakterizovat majetek rodiny 

a rozdělit ho do skupin

1. Domácnost
– rodinný rozpočet
– majetek rodiny

6

– rozlišuje jednotlivé formy majetku
a zdroje financování majetku

– provede fyzickou  inventuru majetku, 
vyčíslí inventarizační rozdíly a zdůvodní 
je

2. Inventarizace majetku
– inventarizace majetku a závazků

4

– klasifikuje dlouhodobý majetek
– vysvětlí podstatu opotřebení

dlouhodobého majetku
– zatřídí hmotný majetek do odpisových 

skupin podle zákona o daních z příjmů
– umí navrhnout a sestavit plán účetních 

odpisů
– počítá daňové odpisy rovnoměrné

i zrychlené
– počítá oprávky a zůstatkovou cenu

dlouhodobého (hmotného) majetku

3. Odpisy dlouhodobého majetku
– odepisování dlouhodobého majetku

4

– vyhotoví inventární kartu dlouhodobého
(hmotného) majetku

– vyhotoví pokladní doklady a vede
pokladní knihu

– vyhotoví skladní kartu na základě
příjemek a výdejek

– vyhotoví fakturu a zachytí ji v knize
vystavených faktur

– zachytí hotovostní a bezhotovostní
úhrady faktur a provede jejich párování
s fakturami

– likviduje přijaté faktury a zachytí je
v knize přijatých faktur

4. Analytická evidence majetku a 
závazků
– dlouhodobý majetek
– pokladna 
– zásoby
– pohledávky a závazky z obchodního 
  styku (faktury)

20
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– charakterizuje a klasifikuje zásoby
– vypočítá pořizovací cenu materiálu pro 

plátce i neplátce DPH
– zná metody stanovení hodnoty zásob 

při výdeji ze skladu
– umí vypočítat hodnotu zásob při použití 

metody FIFO i váženého aritmetického 
průměru

– vypočítá normu zásob, časovou normu 
zásob, minimální i maximální zásobu 
ve skladu

5. Zásoby
– oceňování zásob při pořízení i výdeji
– normování zásob

6

– rozlišuje příjmy a výdaje podle zákona
o dani z příjmů

– chápe mechanismus fungování DPH
– orientuje se ve vztazích mezi plátci

a neplátci DPH
– vypočítá DPH na vstupu, výstupu

a výslednou daňovou povinnost
(nadměrný odpočet)

– vede daňovou evidenci pro plátce
a neplátce DPH

– stanoví základ daně a vypočítá daň
z příjmů fyzických osob

– vyhotoví daňové přiznání k dani
z příjmu fyzických osob

6. Daňová evidence
– evidence příjmů a výdajů
– DPH a její evidence
– daňová evidence u neplátců a plátců 

DPH
– uzavření daňové evidence

10

– vypočte základní mzdu, pobídkové
složky mzdy, náhrady mezd, příplatky 
ke mzdě

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

7. Mzdy
– hrubá mzda
– odvody z mezd
– čistá mzda
– nemocenské dávky

14
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1. ročník – Učební praxe – obor Podnikání – dálková forma studia

Rozpis výsledků vzdělávání a učiva Počet hodin celkem: 20

Výsledky vzdělávání Rozpis učiva
Počet
hodin

Žák:
– umí stanovit a charakterizovat příjmy 

a výdaje domácnosti
– sestaví měsíční rozpočet rodiny a porovná

ho se skutečností
– dokáže charakterizovat majetek rodiny 

a rozdělit ho do skupin

1. Domácnost
–  rodinný rozpočet
–  majetek rodiny

1

– rozlišuje jednotlivé formy majetku
a zdroje financování majetku

– provede fyzickou  inventuru majetku, 
vyčíslí inventarizační rozdíly a zdůvodní 
je

2. Inventarizace majetku
– inventarizace majetku a závazků

1

– klasifikuje dlouhodobý majetek
– vysvětlí podstatu opotřebení

dlouhodobého majetku
– zatřídí hmotný majetek do odpisových 

skupin podle zákona o daních z příjmů
– umí navrhnout a sestavit plán účetních 

odpisů
– počítá daňové odpisy rovnoměrné

i zrychlené
– počítá oprávky a zůstatkovou cenu

dlouhodobého (hmotného) majetku

3. Odpisy dlouhodobého majetku
– odepisování dlouhodobého majetku

2

– vyhotoví inventární kartu dlouhodobého
(hmotného) majetku

– vyhotoví pokladní doklady a vede
pokladní knihu

– vyhotoví skladní kartu na základě
příjemek a výdejek

– vyhotoví fakturu a zachytí ji v knize
vystavených faktur

– zachytí hotovostní a bezhotovostní
úhrady faktur a provede jejich párování
s fakturami

– likviduje přijaté faktury a zachytí je
v knize přijatých faktur

4. Analytická evidence majetku a 
závazků
– dlouhodobý majetek
– pokladna 
– zásoby
– pohledávky a závazky z obchodního 
  styku (faktury)

4
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– charakterizuje a klasifikuje zásoby
– vypočítá pořizovací cenu materiálu pro 

plátce i neplátce DPH
– zná metody stanovení hodnoty zásob 

při výdeji ze skladu
– umí vypočítat hodnotu zásob při použití 

metody FIFO i váženého aritmetického 
průměru

– vypočítá normu zásob, časovou normu 
zásob, minimální i maximální zásobu ve 
skladu

5. Zásoby
– oceňování zásob při pořízení i výdeji
– normování zásob

3

– rozlišuje příjmy a výdaje podle zákona
o dani z příjmů

– chápe mechanismus fungování DPH
– orientuje se ve vztazích mezi plátci

a neplátci DPH
– vypočítá DPH na vstupu, výstupu

a výslednou daňovou povinnost
(nadměrný odpočet)

– vede daňovou evidenci pro plátce
a neplátce DPH

– stanoví základ daně a vypočítá daň
z příjmů fyzických osob

– vyhotoví daňové přiznání k dani
z příjmu fyzických osob

6. Daňová evidence
– evidence příjmů a výdajů
– DPH a její evidence
– daňová evidence u neplátců a plátců 

DPH
– uzavření daňové evidence

4

– rozlišuje aktiva a pasiva
– sestaví rozvahu
– pomocí typických změn vyjádří pohyb

složek rozvahy

7. Rozvaha
– sestavování rozvahy
– typické změny rozvahových položek

5
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2. ročník – Učební praxe – obor Podnikání – denní forma studia

Rozpis výsledků vzdělávání a učiva Počet hodin celkem: 64

Výsledky vzdělávání Rozpis učiva
Počet
hodin

– rozlišuje aktiva a pasiva
– sestaví rozvahu
– pomocí typických změn vyjádří pohyb

složek rozvahy

1. Rozvaha
– sestavování rozvahy
– typické změny rozvahových položek

3

– uzavře rozvahové a výsledkové účty
– vypočte hrubý hospodářský výsledek

v členění potřebném pro účetní výkazy
– transformuje hospodářský výsledek

na základ daně z příjmů a vypočítá daň
z příjmů

– vypočítá disponibilní zisk, sestaví
a uzavře účet zisků a ztrát

2. Účetní uzávěrka a závěrka
– sestavení Účtu zisků a ztrát
– zjištění účetního hospodářského 
  výsledku, výpočet daně z příjmů 
  a její zaúčtování

– sestavení Konečného účtu 
  rozvažného

10

– rozliší přímé a nepřímé náklady
– ví, kdy je možné použít kalkulaci přímou 

a nepřímou
– navrhne vhodnou rozvrhovou základnu 

podle charakteru výroby
– vypočte podle kalkulačního vzorce

celkové náklady a cenu výrobku

3. Kalkulace cen
– kalkulace přímá
– kalkulace nepřímá

5

– účtuje na základních finančních účtech
běžné účetní případy podle výpisů
z bankovních účtů a pokladních dokladů

– účtuje o ceninách a bankovních úvěrech

4. Základy účtování krátkodobého 
finančního majetku a bankovních 
úvěrů
– pokladna a ceniny
– bankovní účty
– bankovní úvěry

4

– vypočte vyměřovací základ a výši
   pojištění pro zaměstnance 
   i zaměstnavatele
– vypočte vyměřovací základ a výši 

pojištění pro OSVČ a stanoví výši záloh 
pro další období

– dokáže stanovit životní minimum 
konkrétní rodiny a určit, na které sociální 
dávky má rodina nárok

5. Sociální a zabezpečení a zdravotní 
pojištění
– výpočet pojištění 
– životní minimum rodiny a sociální 
  dávky

4

– zná principy výpočtu pro stanovení 
daňového základu pro jednotlivé daně 
a způsob výpočtu daní

– vypočítá daň z příjmů fyzických osob –  
zaměstnanců i OSVČ

– vyhotoví daňové přiznání k dani z příjmů 
fyzických osob.

6. Daňová soustava
– daně nepřímé - daň z přidané hodnot

a spotřební daň
– daně přímé - daň silniční, daň dědická, 

darovací a z převodu nemovitostí, 
daň z nemovitostí, daň z příjmů 
fyzických a právnických

10
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– účtuje o pohledávkách a závazcích
z obchodního styku

– účtuje vydané a přijaté faktury a jejich
úhrady

– účtuje o dalších pohledávkách,
zejména za zaměstnanci a pojišťovnami

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

– účtuje mzdy, zákonné a ostatní srážky
– zaúčtuje předpisy a platby daní

7. Základy účtování pohledávek 
a závazků (zúčtovací vztahy)
– pohledávky a závazky z obchodního 
  styku

– pohledávky a závazky vůči 
  zaměstnancům

– pohledávky a závazky vůči
   finančnímu úřadu, institucím
   sociálního a zdravotního
   zabezpečení

5

– rozlišuje jednotlivé způsoby pořizování
a vyřazování dlouhodobého majetku
a účtuje o nich

– účtuje odpisy dlouhodobého majetku

8. Základy účtování dlouhodobého  
majetku
– způsoby pořizování a vyřazování

dlouhodobého majetku a jejich 
účtování

– odpisování dlouhodobého majetku

5

– účtuje o nákupu a spotřebě (prodeji) 
materiálu, zásob vlastní výroby

   a zboží včetně DPH variantou „A“

9. Základy účtování zásob
– účtování zásob variantou „A“ i „B“

5

– účtuje o nákladech a výnosech v běžném 
období

– umí rozlišit a zaúčtovat náklady a 
výnosy, které souvisí s obdobím 
následujícím

10. Základy účtování nákladů
a výnosů
– zásady pro účtování nákladů a 

výnosů
– časové rozlišení nákladů a výnosů

5

– účtuje o vlastním kapitálu individuálního
podnikatele

– účtuje o základním kapitálu v obchodních
společnostech

– účtuje o rezervách
– účtuje další dlouhodobé závazky
– účtuje o rozdělení zisku, úhradě ztráty

11. Základy účtování na 
kapitálových účtech a účtech 
dlouhodobých závazků
– vlastní kapitál individuálního 

podnikatele
– základní kapitál
– výsledek hospodaření, rozdělení 

zisku, úhrada ztráty

4

– umí vypočítat pomocí jednoduchého i 
složeného úrokování úroky z vkladů

– umí posoudit výhody a nevýhody 
splácení úvěrů a úroků při stejné celkové 
splátce i při stejné splátce jistiny

– zná a vysvětlí rozdíl mezi roční úrokovou
sazbou a RPSN

12. Úroky
– jednoduché a složené úrokování
– splácení úvěrů a úroků
– RPSN

4
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2. ročník – Učební praxe – obor Podnikání – dálková forma studia

Rozpis výsledků vzdělávání a učiva Počet hodin celkem: 16

Výsledky vzdělávání Rozpis učiva
Počet
hodin

– uzavře rozvahové a výsledkové účty
– vypočte hrubý hospodářský výsledek

v členění potřebném pro účetní výkazy
– transformuje hospodářský výsledek

na základ daně z příjmů a vypočítá daň
z příjmů

– vypočítá disponibilní zisk, sestaví
a uzavře účet zisků a ztrát

1. Účetní uzávěrka a závěrka
– sestavení Účtu zisků a ztrát
– zjištění účetního hospodářského 

výsledku, výpočet daně z příjmů
   a její zaúčtování

 – sestavení Konečného účtu 
rozvažného

3

– rozliší přímé a nepřímé náklady
– ví, kdy je možné použít kalkulaci přímou 

a nepřímou
– navrhne vhodnou rozvrhovou základnu 

podle charakteru výroby
– vypočte podle kalkulačního vzorce

celkové náklady a cenu výrobku

2. Kalkulace cen
– kalkulace přímá
– kalkulace nepřímá

2

– účtuje na základních finančních účtech
běžné účetní případy podle výpisů
z bankovních účtů a pokladních
dokladů

– účtuje o ceninách a bankovních úvěrech

3. Základy účtování krátkodobého 
finančního majetku a bankovních 
úvěrů
– pokladna a ceniny
– bankovní účty
– bankovní úvěry

2

– účtuje o pohledávkách a závazcích
z obchodního styku

– účtuje vydané a přijaté faktury a jejich
úhrady

– účtuje o dalších pohledávkách,
zejména za zaměstnanci a pojišťovnami

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

– účtuje mzdy, zákonné a ostatní srážky
– zaúčtuje předpisy a platby daní

4. Základy účtování pohledávek a 
závazků (zúčtovací vztahy)
– pohledávky a závazky z obchodního

styku
– pohledávky a závazky vůči 

zaměstnancům
– pohledávky a závazky vůči 

finančnímu úřadu, institucím 
sociálního a zdravotního 
zabezpečení

3

– rozlišuje jednotlivé způsoby pořizování
a vyřazování dlouhodobého majetku
a účtuje o nich

– účtuje odpisy dlouhodobého majetku

5. Základy účtování dlouhodobého 
majetku
– způsoby pořizování a vyřazování

dlouhodobého majetku a jejich 
účtování

– odpisování dlouhodobého majetku

3
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– vypočte základní mzdu, pobídkové
složky mzdy, náhrady mezd, příplatky ke
mzdě

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

6. Mzdy
– hrubá mzda
– odvody z mezd
– čistá mzda
– nemocenské dávky

3

3. ročník – Učební praxe – obor Podnikání – dálková forma studia

Rozpis výsledků vzdělávání a učiva Počet hodin celkem: 10

Výsledky vzdělávání Rozpis učiva
Počet
hodin

– vypočte vyměřovací základ a výši
   pojištění pro zaměstnance
   i zaměstnavatele
– vypočte vyměřovací základ a výši
   pojištění pro OSVČ a stanoví výši záloh 

pro další období
– dokáže stanovit životní minimum 

konkrétní rodiny a určit, na které sociální 
dávky má rodina nárok

1. Sociální zabezpečení a zdravotní 
pojištění
– výpočet pojištění 
– životní minimum rodiny a sociální 

dávky

1

– zná principy výpočtu pro stanovení 
daňového základu pro jednotlivé daně 
a způsob výpočtu daní

– vypočítá daň z příjmů fyzických osob – 
zaměstnanců i OSVČ

– vyhotoví daňové přiznání k dani z příjmů 
fyzických osob.

2. Daňová soustava
– daně nepřímé - daň z přidané hodnoty a 

spotřební daň
– daně přímé - daň silniční, daň dědic-

ká, darovací a z převodu nemovitostí, 
daň z nemovitostí, daň z příjmů 
fyzických a právnických osob

3

– účtuje o nákupu a spotřebě (prodeji) 
materiálu, zásob vlastní výroby 
a zboží včetně DPH variantou „A“

3. Základy účtování zásob
– účtování zásob variantou „A“ i „B“

2

– účtuje o nákladech a výnosech v běžném 
období

– umí rozlišit a zaúčtovat náklady 
a výnosy, které souvisí s obdobím 
následujícím

4. Základy účtování nákladů
a výnosů
– zásady pro účtování nákladů 

a výnosů
– časové rozlišení nákladů a výnosů

2
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– účtuje o vlastním kapitálu individuálního
podnikatele

– účtuje o základním kapitálu v obchodních
společnostech

– účtuje o rezervách
– účtuje další dlouhodobé závazky
– účtuje o rozdělení zisku, úhradě ztráty

5. Základy účtování na kapitálových
účtech a účtech dlouhodobých 
závazků
– vlastní kapitál individuálního 

podnikatele
– základní kapitál
– výsledek hospodaření, rozdělení 

zisku, úhrada ztráty

1

– umí vypočítat pomocí jednoduchého i 
složeného úrokování úroky z vkladů

– umí posoudit výhody a nevýhody 
splácení úvěrů a úroků při stejné celkové 
splátce i při stejné splátce jistiny

– zná a vysvětlí rozdíl mezi roční úrokovou
sazbou a RPSN

6. Úroky
– jednoduché a složené úrokování
– splácení úvěrů a úroků
– RPSN

1
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1. ročník – Odborná praxe  – obor Podnikání – denní forma studia

Rozpis výsledků vzdělávání a učiva Počet hodin celkem: 2 týdny (70 hod)

Výsledky vzdělávání Rozpis učiva
Počet
hodin

Student:
– po celou dobu praxe dbá na dodržování 

zákonů a pravidel společenského chování
– se orientuje v problematice péče o jakost
– rozliší složky oběžného majetku a zásob
– zná postup při pořízení materiálu
   a požadavky na jeho skladování
– se seznámí s náležitostmi příjemky, 

skladních karet a výdejek
– se orientuje v v právní úpravě 

dodavatelsko odběratelských vztahů
– seznámí se s postupem při získávání 

zaměstnanců
– zná náležitosti pracovní smlouvy
– se seznámí s rolí odborů a kolektivní 

smlouvy
– vypočte podle kalkulačního vzorce 

celkové náklady na cenu výrobku
– umí členění dlouhodobého majetku 

v účetnictví, jeho odpisování, umí 
vyhotovit inventární kartu a zná postup 
při vyřazování dlouhodobého majetku

– se naučí vyhotovit fakturu a zachytit ji 
v knize, likvidovat přijaté faktury

1) Zásobování 
– skladové hospodářství, příjemky, 

výdejky, skladní karty, možnosti 
optimalizace skladového 
hospodářství.

2) Odbyt
 – průzkum trhu, propagace výrobků, 

kalkulace cen, péče o jakost.

3) Investiční činnost 
– dlouhodobý majetek, jeho 

pořizování a evidence, postup 
při vyřazování majetku.

4) Personální činnost 
– plánování počtu zaměstnanců, 

přijímání pracovníků, rozdíly mezi 
pracovní smlouvou a dohodou 
o pracovní činnosti nebo 
o provedení práce,odměňování, 
BOZP, pracovní úrazy.

5) Náklady
– sledování nákladů, jak se člení 

náklady, možnosti snižování 
nákladů.

6) Výnosy
– možnosti zvyšování výnosů.

7) Saldokonto
– dodavatelské a odběratelské faktury 70
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1. ročník – Odborná praxe  – obor Podnikání – dálková forma studia

Rozpis výsledků vzdělávání a učiva Počet hodin celkem: 1 týden (35 hod)

Výsledky vzdělávání Rozpis učiva
Počet
hodin

Student:
– po celou dobu praxe dbá na dodržování 

zákonů a pravidel společenského 
chování

– se orientuje v problematice péče o 
jakost
– rozliší složky oběžného majetku a zásob
– zná postup při pořízení materiálu
   a požadavky na jeho skladování
– se seznámí s náležitostmi příjemky, 

skladních karet a výdejek
– se orientuje v v právní úpravě 

dodavatelsko odběratelských vztahů
– seznámí se s postupem při získávání 

zaměstnanců
– zná náležitosti pracovní smlouvy
– se seznámí s rolí odborů a kolektivní 

smlouvy

1) Zásobování 
– skladové hospodářství, příjemky, 

výdejky, skladní karty, možnosti 
optimalizace skladového 
hospodářství.

2) Odbyt
– průzkum trhu, propagace výrobků, 

kalkulace cen, péče o jakost.

3) Investiční činnost 
– dlouhodobý majetek, jeho 
pořizování a evidence, postup 

při vyřazování majetku.

4) Personální činnost 
– plánování počtu zaměstnanců, 

přijímání pracovníků, rozdíly mezi 
pracovní smlouvou a dohodou 
o pracovní činnosti nebo 
o provedení práce,odměňování, 
BOZP, pracovní úrazy. 70

2. ročník – Odborná praxe  – obor Podnikání  – dálková forma studia

Rozpis výsledků vzdělávání a učiva Počet hodin celkem: 1 týden (35 hod)

Výsledky vzdělávání Rozpis učiva
Počet
hodin

Student:
– vypočte podle kalkulačního vzorce 

celkové náklady na cenu výrobku
– umí členění dlouhodobého majetku 

v účetnictví, jeho odpisování, umí 
vyhotovit inventární kartu a zná postup 
při vyřazování dlouhodobého majetku

– se naučí vyhotovit fakturu a zachytit ji 
v knize, likvidovat přijaté faktury

1) Náklady
– sledování nákladů, jak se člení 

náklady, možnosti snižování 
nákladů.

2)Výnosy
– možnosti zvyšování výnosů.

3) Saldokonto
– dodavatelské a odběratelské faktury

70
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Myslivost

Kód a název oboru vzdělání:
61-41-L/51 Podnikání

Název ŠVP: 
Školní vzdělávací program pro obor Podnikání

Forma vzdělávání: denní, dálková 
Délka studia:2 roky,  3 roky 

Stupeň poskytovaného vzdělání:
střední vzdělání s maturitní zkouškou

Datum platnosti ŠVP: od 1. 9. 2016

Obecné cíle předmětu:

Cílem  vyučovacího  předmětu  myslivost  je  poskytnout  žákům  odborné  vědomosti  z oblasti
myslivosti  a položit  tím základy pro další  rozšíření  jejich rozhledu a umožnit  jim pochopit
veškeré dění v přírodě ve všech souvislostech. Žáci se seznamují se základními biologickými
ději,  které  ovlivňují  existenci  jednotlivých  druhů  zvěře  a  celého  ekosystému.  Mimo
myslivecké zoologie se žáci  seznámí i  s dalšími mysliveckými disciplínami,  jako jsou péče
o zvěř,  kynologie,  lovectví,  střelectví,  myslivecké  tradice  a  historie  myslivosti.  Nedílnou
součástí  výuky je  i  zvládnutí  předpisů  z oblasti  myslivosti  a  předpisů  souvisejících  (zákon
o myslivosti  a  jeho  prováděcí  vyhlášky,  části  zákona  veterinárního  a  zákona  na  ochranu
přírody,  zákon  o zbraních  a  střelivu  apod.)  Naučit  žáky  citlivě  a  v souladu  s legislativou
hospodařit se zvěří v honitbách jako částech ekosystému.

Žáci  mají  možnost  se  na  závěr  výuky  podrobit  zkoušce  z myslivosti.  Po  jejím  úspěšném
absolvování  dostanou  vysvědčení  o  zkoušce  z myslivosti  tím  splní  základní  podmínku  pro
vydání loveckého lístku.

Charakteristika učiva:

Výuka je orientována na seznámení žáků s předpisy z oblasti myslivosti.  Žáci se seznámí se
základními  legislativními  normami,  s mysliveckými  zvyky  a  tradicemi,  se  základními
biologickými  daty  zvěře,  s péčí  o  zvěř,  lovectvím,  mysliveckou  kynologií  i  loveckým
střelectvím.  Naučí  se  bezpečně  zacházet  s loveckou  zbraní,  což  se  cvičí  a  kontroluje  při
praktickém výcviku na střelnici. Provádí se výcvik ve střelbě brokem i kulí. 
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Ročník Stručný popis vzdělávacího obsahu Týdenní hodinová dotace

1

1. Historie myslivosti a myslivecké 
tradice

2.   Právní předpisy
3.   Myslivecká zoologie a biologie
      zvěře
4.   Praktická cvičení

2

2

6. Péče o zvěř
7. Kynologie a choroby zvěře a psů
8. Lovecké zbraně a střelivo
9. Lovectví
10. Praktický výcvik ve střelbě

2

Výsledky vzdělávání v     oblasti citů, postojů a preferencí hodnot:

Učitel  vede  žáky  ke  správnému  používání  odborné  terminologie,  k samostatnosti
v rozhodování, k uvědomělému dodržování mysliveckých tradic a zásad správného hospodaření
se  zvěří  a  k bezpečné  a  zodpovědné  manipulaci  se  zbraněmi.  Žáci  si  osvojí  zásady
ekologického chování a zodpovědného jednání.

Pojetí výuky (metody a formy výuky, materiální zabezpečení): 

 frontální výuka
 skupinová výuka
 vysvětlování a popis podle obrázků
 práce s odbornou literaturou
 referáty a promítání videa
 exkurze
 nácvik bezpečné manipulace se zbraní
 výcvik ve střelbě brokem i kulí

Hodnocení výsledků žáků:

Žáci jsou hodnoceni průběžně v souladu se školním řádem SOU Sedlčany. 

Při  hodnocení  se  uplatňuje  sebehodnocení,  kolektivní  hodnocení  a  individuální  přístup
k žákům (k žákům se specifickými vzdělávacími potřebami se přistupuje individuálně).

Pokud  žák  úspěšně  nezvládne  výcvik  v bezpečné  manipulaci  se  zbraní  nebude  připuštěn
ke konání závěrečné zkoušky z myslivosti(proto nezíská vysvědčení o zkoušce z myslivosti na
jehož základě může žádat o vydání loveckého lístku).

Přínos předmětu k     rozvoji klíčových kompetencí 

komunikativní: 

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

 své myšlenky a projevy formulovat srozumitelně a souvisle 
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 vhodně se prezentovat při oficiálním jednání 
 naslouchat  pozorně  druhým,  účastnit  se  diskuzí  (formulovat  a  zdůvodnit  své  názory,

vyslechnout názory druhých a vhodně na ně reagovat) 
 vyjadřovat se a vystupovat v souladu se zásadami kultury projevu a chování 

sociální a personální:

 kriticky  hodnotit  své  osobní  dispozice,  uvědomovat  si  vlastní  přednosti,  meze
i nedostatky a pracovat sám na sobě 

 plánovat svůj život a pracovní kariéru 
 ke svému učení využívat zkušeností jiných lidí a učit se i na základě zprostředkovaných

zkušeností 
 adaptovat se na pracovní prostředí a nové požadavky 
 umět pracovat samostatně i v týmu 
 přijímat a odpovědně plnit svěřené úkoly 
 uznávat autoritu nadřízených 
 přispívat  k vytváření  vstřícných  mezilidských  vztahů,  k předcházení  osobním

konfliktům a k odstraňování diskriminace

pracovní (odborné): 

 získat pozitivní vztah k výkonu práva myslivosti jako druhu lidské aktivity 
 používat vhodnou mysliveckou výstroj a výzbroj
 dbát na bezpečnost zacházení se zbraní
 dodržovat zásady hygieny při manipulaci se zvěřinou
 umět vhodně komunikovat s potenciálními partnery i veřejností
 myslivce vhodně reprezentovat na veřejnosti 
 zajímat  se  o  znalost  práv  a  povinností  svých  i  osob  na  výkonu  práva  myslivosti

zúčastněných 
 kontrolovat svou činnost a reálně hodnotit dosažený výsledek 
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1.ročník – Myslivost – Podnikání

Rozpis výsledků vzdělávání a učiva Počet hodin ročně celkem: 66 pro denní formu

                                                                                                               20 pro dálkovou formu

Výsledky vzdělávání Rozpis učiva
Počet
hodin

Student:
– získá základní informace o historii 

myslivosti
– osvojí si zvyky a tradice v myslivosti
– umí mysliveckou mluvu

1. Historie myslivosti a myslivecké 
tradice
Dějiny lovectví a myslivosti
Myslivecká kultura,zvyky a tradice
Myslivecká mluva
Osobnost myslivce a etika myslivosti

8

Student:
– zná základní právní předpisy které 

souvisí s výkonem práva myslivosti

2.Právní předpisy 
Zákon o myslivosti č.449/01 Sb.
Vyhlášky 244/02, 245/02, 491/02
7/03 a 553/04
Zákon o zbraních střelivu 119/02 Sb.
ve znění pozdějších předpisů a jeho
prováděcí vyhlášky
Zákon a ochraně přírody 460/92 Sb.
Veterinární zákon č.166/99 Sb.
Části dalších předpisů, které 
s výkonem práva myslivostí souvisí

25

– získá základní informace o jednotlivých 
druzích zvěře (zejména jejich biologická 
data a nároky na potravu a životní
prostředí)

3. Myslivecká zoologie a biologie
 zvěře

Zvěř srstnatá, hlavní rozpoznávací 
znaky,způsob života, potravní nároky,
říje, rozmnožování a vývoj jedinců
Zvěř pernatá, hlavní rozpoznávací 
znaky, způsob života, potravní nároky, 
tok, rozmnožování a vývoj jedinců
Odhad věku živé zvěře

25

– umí prakticky uplatnit poznatky získané
při výuce (budování krmných a loveckých 
zařízení v honitbě)

– se aktivně podílí na přikrmování, lovech
apod.

4. Praktická cvičení 8
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2.ročník – Myslivost – Podnikání

Rozpis výsledků vzdělávání a učiva Počet hodin ročně celkem: 66 pro denní formu

                                                                                                               20 pro dálkovou formu

Výsledky vzdělávání Rozpis učiva
Počet
hodin

Žák:
– zná zásady výživy a přikrmování zvěře
– zná druhy mysliveckých zařízení pro
   přikrmování
– ví co je průběrný odstřel
– umí provádět sčítání zvěře
– zná význam bonitace honiteb
– ví co to je koeficient očekávané produkce

1. Péče o zvěř
Chov zvěře ve volných honitbách
Chov zvěře v oborách a bažantnicích,
technologie umělého chovu zvěře
Druhy, výstavba a údržba zařízení 
pro chov zvěře
Druhy krmiv a zásady přikrmování
Zlepšování životního prostředí zvěře
Ochrana zvěře a ekologie
Předcházení škodám zvěří a etologie

16

– zná skupiny plemen loveckých psů
– pozná plemena loveckých psů
– zná zásady chovu a výcviku psů
– zná nejběžnější choroby loveckých psů
– ví o běžných chorobách lovné zvěře,

jak postupovat při podezření na nákazu 
zvěře, dodržuje zásady hygieny

2. Kynologie a nemoci zvěře a psů
Poznávání plemen loveckých psů
Skupiny plemen
Zásady správného chovu
Základy výchovy a výcviku psů
Nemoci loveckých psů
(příčiny, příznaky a léčba)
Nemoci zvěře (znalost nejčastějších,
jak jim předcházet a jak je léčit)

19

– zná druhy loveckých zbraní a jejich dělení
– střelivo, druhy a vhodnost použití
– lovecká balistika
– umí pečovat o zbraň
– zná zásady bezpečného zacházení se
   zbraněmi
– zná podmínky bezpečného držení
   a nošení zbraní

3. Lovecké zbraně a střelivo
Druhy loveckých zbraní(chladné a palné)
Druhy palných zbraní, jejich konstrukce,
základy balistiky
Druhy loveckého střeliva
Zásady bezpečného zacházení se zbraní
Zásady poskytování první pomoci při
úrazech vzniklých při výkonu myslivosti

10

– zná způsoby lovu zvěře
– lovecké stopařství
– ošetřování úlovku
– umí preparovat trofeje
– zná bodování loveckých trofejí

4. Lovectví
Způsoby a organizace lovu zvěře
odstřelem
Lov odchytem
Lovecké stopařství
Lovecká zařízení v honitbě
Zásady správného ošetření úlovku,
rušení úlovku
Lovecké trofeje a jejich úprava
Hodnocení a bodování trofejí 
metodou CIC

11

– naučí se bezpečnému ovládání zbraně
– vyzkouší si střelbu na loveckém kole,

absolvuje výcvik ve střelbě kulí
5. Praktický výcvik ve střelbě 10
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Sportovní hry

Kód a název oboru vzdělání:
61-41-L/51 Podnikání

Název ŠVP: 
Školní vzdělávací program pro obor Podnikání

Forma vzdělávání: denní, dálková 
Délka studia:2 roky,  3 roky 

Stupeň poskytovaného vzdělání:
střední vzdělání s maturitní zkouškou

Datum platnosti ŠVP: od 1. 9. 2016

Obecné cíle předmětu:

Cílem nepovinného vyučovacího předmětu sportovní hry je umožnit žákům sportovní vyžití ve
zvolených hrách. Tím si zdokonalí své pohybové dovednosti a budou mít možnost si udržovat
a zvyšovat  svoji  tělesnou  kondici.  Naučit  žáky  preferovat  zdravý  životní  styl  a  eliminovat
záporné  působení  okolního  prostředí  a  pracovní  zátěže  na  svůj  organizmus.  Aktivně
vyhledávat  příležitosti  ke  zdravotně  vhodným pohybovým aktivitám a začlenit  je  do svého
denního režimu jako nezbytnou součást zdravého životního stylu moderního člověka. Zároveň
je žákům umožněno smysluplné využití volného času pod odborným dozorem.

Charakteristika učiva:

Výuka je orientována na seznámení žáků s pravidly hry vybraného sportu, se zásadami údržby
sportovišť  a  výstroje  a  výzbroje.  Žáci  si  umí  zvolit  a  samostatně  vybrat  vhodné sportovní
oblečení a pomůcky. Seznámí se s odbornou sportovní terminologií na takové úrovni aby žák
dokázal bez problémů sledovat informace nejen při hře, ale i ve sdělovacích prostředcích, tisku
a literatuře. Žáci se naučí správnému a čestnému chování podle zásad „fair play“.

Ročník
Stručný popis vzdělávacího obsahu

Týdenní hodinová
dotace

1
Sportovní hry podle zájmu žáků
volejbal, basketbal, házená, fotbal, sálová 
kopaná

2

2
Sportovní hry podle zájmu žáků
volejbal, basketbal, házená, fotbal, sálová 
kopaná

2

3
(pouze DS)

Sportovní hry podle zájmu žáků
volejbal, basketbal, házená, fotbal, sálová 
kopaná

2
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Výsledky vzdělávání v     oblasti citů, postojů a preferencí hodnot: 

V předmětu  sportovní  hry  se  usiluje  především  o  provádění  pohybových  aktivit  a  rozvoj
pozitivních vlastností osobnosti. Žáci jsou vedeni k pravidelnému provozování sportu a jsou jim
vytvářeny podmínky k tomu aby se jim aktivní sportování stalo každodenní potřebou. Dále jsou
vedeni ke spolupráci s ostatními sportovci a správným životním postojům podle zásad fair play.

Pojetí výuky (metody a formy výuky, materiální zabezpečení):

Ve sportovních hrách převažuje skupinová výuka. Velice důležitá je názorná ukázka učitele
a jeho organizační schopnosti při výuce. Kvalita výuky je do značné míry závislá na vybavení
tělocvičny a materiálním vybavení (kvalita míčů, branek, sítí, apod.).

Hodnocení výsledků žáků:

Žáci jsou hodnoceni průběžně v souladu s Klasifikačním řádem Středního odborného učiliště,
Sedlčany. 

Přínos předmětu k     rozvoji klíčových kompetencí:

občanské:
 podpora aktivního sportování
 být tolerantní k identitě jiných 
 umět poskytnout první pomoc
 hrát odpovědně, podřídit svůj výkon hře a taktice celého družstva
 respektovat soupeře, nepodceňovat a nezesměšňovat ho
 při fandění se nedat strhnout davem a mít vlastní úsudek a být schopen o něm diskutovat

s jinými lidmi
 při sledování sportovních přenosů v médiích být hrdý na naše reprezentanty
 při jakékoli sportovní činnosti jednat v souladu s morálními principy a v duchu fair play

komunikativní:

 být schopen se domluvit na společné taktice mužstva 
 své myšlenky a projevy formulovat srozumitelně a souvisle 
 přijmout pokyny kapitána družstva 
 vyjadřovat  se  a  vystupovat  v souladu  se  zásadami  kultury  chování,  jak  ve  směru

ke spolužákům tak i učitelům 
 naučit se pořizovat záznamy a obrazové materiály ze sportovních soutěží 

sociální a personální:

 kriticky  hodnotit  své  osobní  dispozice,  uvědomovat  si  vlastní  přednosti,  meze
i nedostatky a pracovat sami na sobě 

 vždy dodržovat pravidla fair play 
 rozdělování a přijímání úkolů v rámci družstva 
 pečovat o svůj fyzický a duševní rozvoj v průběhu celého života 
 přijímat a odpovědně plnit svěřené úkoly 
 umět přijímat kritiku a poučit se z ní 
 přispívat  k vytváření  vstřícných  mezilidských  vztahů,  k předcházení  osobním

konfliktům a k odstraňování diskriminace
 podporovat myšlenku olympijského hnutí
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pracovní 

 uvědomit si nutnost dodržování pravidel ve sportu i v životě 
 dbát na bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci
 dodržovat zásady hygieny a správné výživy
 uvědomění si rizik při pohybových aktivitách
 kontrolovat svou činnost a reálně hodnotit dosažený výsledek 
 zpracování a prezentace naměřených sportovních výkonů

1.-3. ročník – Sportovní hry 

Rozpis výsledků vzdělávání a učiva Počet hodin ročně celkem: 66 pro denní formu

                                                                                                               20 pro dálkovou formu

Výsledky vzdělávání Rozpis učiva
Počet
hodin

Student:
– zná základní pravidla hry a gesta 

rozhodčích
– řeší herní situace, přijímá taktiku zvolenou 

družstvem
– používá vhodné oblečení a obutí
– nechová se nesportovně (držení, strkání, 

podrážení, apod.)
– adekvátně reaguje na vypjaté situace ve hře
– dodržuje pravidla fair play

1. Volejbal
– základní pravidla
– ovládání míče(odbití vrchem, odbití 

spodem, podání, přihrávka, smeč, 
blok)

– organizace zápasů a rozhodování,
  taktika hry

20

Student:
– zná základní pravidla hry a gesta 

rozhodčích
– řeší herní situace, přijímá taktiku zvolenou 

družstvem
– používá vhodné oblečení a obutí
– nechová se nesportovně(držení, strkání, 

podrážení, apod.)
– adekvátně reaguje na vypjaté situace ve hře
– dodržuje pravidla fair play

2. Basketbal
– základní pravidla
– ovládání míče na místě i v pohybu 

(driblování, přihrávky, 
přijímání míče, odehrávání míče, 
postup s míčem, vykrývání útoku, 
druhy střelby a její technika, 
dvojtakt, trestný hod, doskok,
rozskok)

– organizace zápasů, rozhodování,
   taktika hry  
– útočné kombinace, 
– obranné kombinace(proklouzávání 

a přebírání
– různé herní systémy(postupný útok 

proti osobní a zónové obraně)
– rychlý protiútok

20
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Student:
– zná základní pravidla hry a gesta
   rozhodčích
– řeší herní situace, přijímá taktiku zvolenou 

družstvem
– používá vhodné oblečení a obutí
– nechová se nesportovně(držení, strkání, 

podrážení, apod.)
– adekvátně reaguje na vypjaté situace ve hře
– dodržuje pravidla fair play

3.Házená
– základní pravidla
– herní činnosti jednotlivce:

ovládání míče (přihrávky, postup 
s míčem, střelba a její technika, 
trestný hod)

– taktika hry

12

Student:
– zná základní pravidla hry a gesta 

rozhodčích
– řeší herní situace, přijímá taktiku zvolenou 

družstvem
– používá vhodné oblečení a obutí
– nechová se nesportovně (držení, strkání, 

podrážení, apod.)
– adekvátně reaguje na vypjaté situace ve hře
– dodržuje pravidla fair play

4.Fotbal
– základní pravidla
– průpravná cvičení s míčem (obraty

rolování, překračování, žonglování)
– útočné činnosti (vedení míče,
   zaseknutí míče, přihrávky nártem, vnitřní 
stranou nohy, hlavou)
– zpracování míče(nohou, hlavou, 

tělem)
– obcházení spoluhráče
– střelba
– obranné činnosti (obsazování hráče 

s míčem i bez míče, obsazování
prostoru)

– činnosti brankáře (chytání, vyrážení, 
odkopávání míče)

– standardní situace (zahájení hry 
ze středu hřiště, vhazování míče, 
přímý a nepřímý volný kop, rohový 
a pokutový kop)

6

Žák:
– zná základní pravidla hry a gesta 

rozhodčích
– řeší herní situace, přijímá taktiku zvolenou 

družstvem
– používá vhodné oblečení a obutí
– nechová se nesportovně(držení, strkání, 

podrážení, apod.)
– adekvátně reaguje na vypjaté situace ve hře
– dodržuje pravidla fair play

5. Sálová kopaná
– základní pravidla
– průpravná cvičení s míčem (obraty

rolování, překračování, žonglování)
– útočné činnosti (vedení míče,
   zaseknutí míče, přihrávky nártem, vnitřní 
stranou nohy, hlavou)
– zpracování míče (nohou, hlavou, 

tělem)
– obcházení spoluhráče 
– střelba
– obranné činnosti (obsazování hráče 

s míčem i bez míče, obsazování
prostoru)

– činnosti brankáře (chytání, vyrážení, 
odkopávání míče)

– standardní situace(zahájení hry 
ze středu hřiště, vhazování míče,
přímý a nepřímý volný kop, rohový 
a pokutový kop)
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1. 6  Personální a materiální zabezpečení vzdělávání:

Personální zajištění výuky je řešeno v souladu se zákonem  č.536/2005 Sb. O pedagogických
pracovnících a dalšími souvisejícími předpisy. Vzdělávání ve školním vzdělávacím programu
64-41-L/51 Podnikání je zajišťováno plně kvalifikovanými pedagogy. Pouze 
výuka cizího jazyka je zajišťována pedagogickými pracovníky s částečnou kvalifikací (doplnění
částečné kvalifikace na plnou není možné protože žádná pedagogická fakulta nenabízí studium
jazyků  v  dálkovém  studiu).  Výuku  zajišťuje  tým  zkušených  pedagogů,  průměrná  délka
pedagogické praxe učitelů SOU je 29,5 roku a u učitelů odborného výcviku 20 roků. Složení
pedagogického sboru je dlouhodobě stabilní.

SOU je  umístěno  v  samostatném  areálu  v  ulici  Petra  Bezruče  v  Sedlčanech.  V  historické
budově školy je 13 učeben, z toho jsou 4 specializované. Dvě učebny jsou vybaveny PC. Jedna
učebna  je  vybavena  pro  výuku  cizích  jazyků  a  další  pro  výuku  odborných  předmětů
potravinářsky zaměřených oborů.

Žáci mají možnost využít školní jídelnu umístěnou přímo v budově školy, která nabízí volbu ze
3 druhů hlavních jídel. Žákům ubytovaným na DM nabízí i celodenní stravování. V areálu SOU
je i domov mládeže a vlastní tělocvična.
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