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1. Identifikační údaje 

Předkladatel: 

název školy Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace 

REDIZO 
 

IČ 13644271 

adresa školy Kapitána Jasioka 50, Havířov-Prostřední Suchá, 735 64 

ředitel Mgr. Petr Szymeczek 

hlavní koordinátor RNDr. Bronislava Kluzová 

kontakty 
 

telefon +420 553 401 731, +420 553 401 741 

e-mail reditel@stredniskola-sucha.cz, sekretariat@stredniskola-sucha.cz 

www stredniskola-sucha.cz 

fax +420 597 579 062 

 

Zřizovatel 

Název Moravskoslezský kraj jako orgán samosprávy 

IČ 70890692 

Kontakt 
 

Adresa 28. října 117, 702 18 Ostrava 

Telefon 
 

Fax 
 

Email 
 

WWW 
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2. Charakteristika vzdělávacího programu 

2.1. Identifikační údaje oboru 

název oboru Podnikání 

kód 64-41-L/51 

stupeň vzdělání Střední vzdělání s maturitní zkouškou 

délka studia 3 

forma studia večerní forma vzdělávání 

platnost 
 

 

2.2. Charakteristika školního vzdělávacího programu 

Studijní obor Podnikání (64-41-L/51) je součástí kmenového oboru 64-41-L/51 Podnikání 

v oboru.  

Ke studiu mohou být přijati absolventi s výučním listem ve tříletém učebním oboru středních 

odborných učilišť. V přijímacím řízení nejsou kladeny na vědomosti a zdravotní stav ţáků 

ţádné specifické poţadavky. K posouzení zdravotní způsobilosti se dokládá pouze potvrzení.  

Výuka ţáků probíhá dle platných právních norem i z hlediska BOZP a hygieny práce.  

 

Podstata a cíl ŠVP 
 

Vzdělávací program studijního oboru 64-41-L/51 Podnikání s tříletou formou nástavbového 

studia je určen pro absolventy tříletých učebních oborů s cílem rozšířit a doplnit jejich 

všeobecné i odborné znalosti a dovednosti na úroveň středoškolského ekonomického 

vzdělávání s moţností dalšího studia na VŠ nebo pro samostatné podnikání.  

 

Charakteristika obsahu všeobecného a odborného vzdělávání  

 

1. Všeobecné vzdělávání  

Jazykové vzdělávání rozvíjí komunikativní schopnosti ţáků v mateřském i cizím jazyce, 

pomáhá jim při navazování kontaktů s ostatními lidmi, učí je získávat a rozvíjet potřebné 

informace z oblasti kulturní i odborné. Důleţitou součástí přípravy na budoucí povolání 

podnikatele je také zvládnutí odborné terminologie v cizím jazyce a její odborné pouţívání.  

Společenskovědní vzdělávání je zaměřeno na osobnostní a sociální rozvoj ţáků. Usnadňuje 

jim orientaci ve společenských jevech, chápání principů a norem demokracie, poznat sami 

sebe i své okolí a naučit se ţít s ostatními lidmi v uţší i širší společnosti.  

Matematické vzdělávání rozvíjí logické myšlení a prohlubuje numerické dovednosti ţáků 

s cílem získat potřebné znalosti v daném oboru a v návaznosti s odborným i přírodovědným 

vzděláváním přispívá ke zvládnutí profesních dovedností. 

  

2. Odborné vzdělávání  

Vzdělávací program je zaměřen na oblast podnikání. Hlavní důraz v odborném vzdělávání je 

kladen na získání vědomostí a dovedností v oblasti ekonomické, administrativní a obchodní.  

Cílem všech odborných předmětů je seznámit ţáky s principy a právními normami podnikání 

a naučit je vyuţívat získané vědomosti v praxi. 
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Hlavní důraz je kladen na činnosti manaţerské a marketingové, činnosti spojené s nákupem, 

výrobou a prodejem nebo poskytováním sluţeb, činnosti finančního hospodaření podniku jako 

je např. účetnictví, daňová agenda, tvorba cen, administrativa a zpracování informací pomocí 

výpočetní techniky.  

Znalosti informačních a komunikačních technologií pomáhají k získávání a prohlubování 

dovedností k ovládání programového vybavení ţáků ve studiu i budoucí praxi.  

Neméně důleţitou oblastí odborného vzdělávání kromě znalosti zákonů a právních předpisů 

pro podnikatelskou činnost je také oblast BOZP a hygieny práce, dále dovednost jednat 

s lidmi v souladu s etickými, společenskými i jazykovými normami.  

 

Klíčové dovednosti  

Klíčové dovednosti vycházejí z podstaty daného oboru, kde základem dovedností absolventů 

je dobrá orientace na trhu práce a jejich pracovní a společenská seberealizace.  

Pro studijní obor jsou nejdůleţitější tyto klíčové dovednosti:  

- komunikativní dovednosti – dovednost vyjadřovat se ústně i písemně, zpracovávat písemný 

materiál, umět vysvětlovat a znázorňovat, číst s porozuměním a vyuţívat informace získané 

elektronickou komunikací a četbou v rodném i cizím jazyce  

- personální dovednosti – především zvyšovat vlastní výkonnost, dovednost sebekontroly a 

sebepoznání, pracovat s druhými lidmi v týmu, přijímat odpovědnost za vlastní práci i práci 

ostatních  

- dovednosti řešit problémy – umět rozlišit a analyzovat problémy, vybírat a navrhovat řešení 

situací, vytýčit efektivní postup řešení a snaţit se jej rychle zpracovat  

- dovednosti numerické – především správně aplikovat matematické metody v praxi, umět 

pouţívat modelové situace při řešení praktických problémů např. odhad pravděpodobnosti 

výskytu nahodilých událostí 

- dovednosti vyuţívat výpočetní a informační technologie – dovednost pracovat se základním 

software PC, schopnost pouţívat odborné programy pro zlepšení a urychlení práce při studiu 

i v praxi 

 

Realizace průřezových témat 

Ve školním vzdělávacím programu stejně jako v rámcovém vzdělávacím programu jsou 

vyčleněna tři průřezová témata. Ta mají společenský význam a formativní charakter. Do 

výuky jsou zařazena tak, aby si ţák uvědomil vzájemnou pouţitelnost a souvislost znalostí a 

dovedností z různých vzdělávacích oblastí. Do ŠVP jsou začleněna v organických 

souvislostech a prolínají celým vyučovacím procesem. Realizace tří průřezových témat 

nespočívá pouze v rozšiřování vědomostí a dovedností ţáků. Základním cílem v uvedených 

oblastech je pozitivně působit na postoje a hodnotové orientace mladých lidí. Od nich se bude 

v budoucnosti odvíjet jejich jednání v rolích dospělých, rovnoprávných a plně odpovědných 

občanů společnosti. Průřezová témata jsou zařazena do všech ročníků vţdy podle vhodné 

vazby na učivo.  

 

Občan v demokratické společnosti  

Výchova k demokratickému občanství se zaměřuje na vytváření a upevňování takových 

postojů a hodnotové orientace ţáků, které jsou potřebné pro fungování a zdokonalování 

demokracie. Jedná se i o budování občanské gramotnosti ţáků, tj. osvojení si faktické, věcné a 

normativní stránky jednání odpovědného aktivního občana. 
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Téma je realizováno vytvářením demokratického prostředí ve škole, ve třídě na principech 

vzájemného respektování, spolupráce, účasti, dialogu. Napomáhá k rozvoji sociálních 

kompetencí ţáků. V jednotlivých vyučovacích předmětech jsou zařazena témata k pochopení 

postavení člověka ve společnosti, formování postojů s ohledem na problémy a potřeby 

starších ţáků, ale i dospělých občanů nástavbového studia. Je rozvíjen smysl ţáků pro 

vhodnou míru sebevědomí, sebeodpovědnosti a schopnosti morálního úsudku. Jsou vedeni 

k tomu, aby našli odpověď a řešení na základní existenční otázky a pochopili potřebu 

celoţivotního vzdělávání.  

K realizaci průřezového tématu různou mírou přispívají jednotlivé vyučovací předměty 

(konkrétně je uvedeno v pojetí vyučovacích předmětů), besedy a diskuze se ţáky během 

výuky, řešení praktických situací a realizace dalších aktivit školy.  

 

Člověk a ţivotní prostředí  

 

Téma Člověk a ţivotní prostředí se podílí na zvyšování gramotnosti pro udrţitelnost rozvoje 

a přispívá k rozvinutí znalostí o zákonitostech přírody, o vztazích člověka k prostředí, 

o současných globálních a regionálních problémech lidstva. Udrţitelnost rozvoje patří mezi 

priority EU včetně naší republiky. Enviromentální vzdělávání a výchova vede k pochopení 

významu přírody a ţivotního prostředí pro člověka. Upozorňuje na správné chování člověka 

v přírodě a na negativní dopady našeho působení na přírodu. K realizaci průřezového tématu 

různou mírou přispívají jednotlivé vyučovací předměty (konkrétně je uvedeno v pojetí 

vyučovacích předmětů), besedy a diskuze se ţáky během výuky. Jsou vytvářeny takové 

postoje a hodnotové orientace, které vedou ţáky k pozitivnímu ţivotnímu způsobu a stylu. 

Formou rozhovorů, besed, referátů a pozorování si ţáci uvědomí souvislost různých činností 

člověka s ţivotním prostředím, získají přehled o způsobech ochrany přírody, o pouţívání 

technologických, ekonomických a právních nástrojů pro zajištění udrţitelného rozvoje.  

 

Člověk a svět práce 

 

 Téma Člověk a svět práce napomáhá vytvářet sumář znalostí a dovedností tak, aby souvisely 

s profesním uplatněním ţáků (absolventů) na trhu práce. Cílem je zlepšit orientaci ţáků 

v rozsáhlém spektru informací z oblasti světa práce. Je vhodně realizováno v motivačních 

metodách, kdy jsou ţáci vedeni k aktivnímu rozhodování o vlastní profesní kariéře, 

odpovědnosti za svou budoucnost, k adaptabilitě v dynamickém rozvoji ekonomiky. Ţáci se 

seznamují s náročností studovaného oboru formou simulace problémových situací. 

A v neposlední řadě získají představu o podmínkách samostatného podnikání. Osvojení učiva 

usnadní přechod ţáků, budoucích absolventů, ze školy do praxe nebo na trh práce a přispěje 

i ke sníţení rizika nezaměstnanosti. Jsou zařazeny exkurze na úřady a procvičovány 

dovednosti, které mohou ţákům pomoci při hledání zaměstnání (sepsání Ţádosti o místo, 

ţivotopisu, vyhledávání nabídek, nácvik přijímacích pohovorů a další).  

K realizaci průřezového tématu různou mírou přispívají jednotlivé vyučovací předměty 

(konkrétně je uvedeno v pojetí vyučovacích předmětů), odborný výcvik a odborná praxe, ale 

i další aktivity školy. 

 

Informační a komunikační technologie 

Téma Informační a komunikační technologie napomáhá k rozvíjení a ke zdokonalování 

schopností ţáků pracovat s různými prostředky informační a komunikační technologie. 

Schopnost pouţívat prostředky informační a komunikační technologie má v dnešní době 

nejenom průpravnou funkci pro odbornou sloţku vzdělávání, ale také patří ke všeobecnému 

vzdělání moderního člověka. Ţáci jsou připravování k tomu, aby byli schopni pracovat 
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s prostředky informačních a komunikačních technologií a efektivně je vyuţívali jak v průběhu 

studia, tak i při výkonu povolání, stejně jako v činnostech, které jsou a budou běţnou součástí 

jeho osobního a občanského ţivota. K realizaci průřezového tématu různou mírou přispívají 

jednotlivé vyučovací předměty (konkrétně je uvedeno v pojetí vyučovacích předmětů) 

a praktické činnosti v moderně vybavených odborných učebnách. 

 

Organizace výuky 

Příprava studentů je organizována jako tříleté večerní studium. Výuka probíhá ve dvou dnech 

ve škole a na odborných pracovištích v rozsahu stanoveném učebním plánem. Odborná praxe 

je stanovena na 3. ročník studia v délce 2 týdnů. Obsah odborné praxe stanoví po dohodě 

vedení školy a odborného pracoviště na základě písemné smlouvy se stanovenými předpisy. 

 

 

Metody a formy výuky 

Metody a formy vzdělávání vycházejí z charakteru předmětu a konkrétní situace 

ve výchovně-vzdělávacím procesu a moţnostem školy. Učitelé rozvíjejí u ţáků poţadované 

profesní dovednosti a vlastnosti, např. profesní vystupování, kultivované vyjadřování, 

konstruktivní a vstřícné jednání se zákazníky i spolupracovníky nebo zaměstnanci.  

K dosaţení vytýčeného cíle je třeba vyuţít vhodné metodické přístupy ve výuce a vyuţití 

i osobního příkladu, např.:  

- uplatnění vhodné motivace, která stimuluje ţáky k zájmu o učivo  

- upřednostňovat metody aktivizující ţáky k práci, důraz klást na dovednosti a na ovlivňování 

postojů ţáka  

- vyuţívat pro konkretizaci a aktualizaci učiva příklady z praxe i ze ţivotních zkušeností  

- klást důraz na zpětnou vazbu při výkladu učiva, tzn. neustále sledovat, zda jsou cíle 

naplňovány a do jaké míry  

Při výuce všeobecně vzdělávacích i odborných předmětů je kladen důraz na realizaci 

klíčových dovedností.  

Vzdělávací program má zařazeno v učivu metodiku výuky Úvod do světa práce i základy 

finanční gramotnosti, které jsou nedílnou součástí RVP.  

 

Hodnocení ţáků  

Při hodnocení ţáků učitelem je pouţíváno slovní a numerické hodnocení. Hodnocení vychází 

ze Školního řádu Střední školy, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace.  

Učitel předmětu vyuţívá k hodnocení ţáka různé druhy zkoušení – písemné práce 

vypracované jednotlivci i výsledky skupinové práce, praktické práce nebo ústní zkoušení, 

prezentace projektu a jiné. Učitel průběţně sleduje výkon ţáka, jeho aktivity při výuce a 

připravenost na vyučování.  

V průběhu klasifikace je hodnocena ucelenost, přesnost a trvalost osvojovaných poznatků, 

kvalita a rozsah získaných dovedností, schopnost uplatňovat osvojené poznatky a dovednosti, 

samostatnost při řešení teoretických a praktických úkolů, schopnost vyuţívat a zobecňovat 

zkušenosti a poznatky získané při praktických činnostech, samostatnost, tvořivost a iniciativa. 

V předmětech praktického zaměření se hodnotí také vztah k práci, k pracovnímu kolektivu a k 

praktickým činnostem, osvojení praktických dovedností a návyků, vyuţití získaných 

teoretických vědomostí v praktických činnostech, dále aktivita, samostatnost, tvořivost a 

iniciativa.  
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Součástí hodnocení ţáků je i vystupování ţáků a reprezentace školy, výsledky skupinových 

projektů, výsledky ţáků při soutěţích apod.  

Ţáci jsou vedeni k sebehodnocení a sebereflexi, k hodnocení výsledků práce svých spoluţáků. 

 

Zabezpečení výuky ţáků se speciálně vzdělávacími potřebami: 

Budova školy je vybavena bezbariérovými vstupem, plošinou, výtahem a sociálním zařízením 

pro imobilní ţáky. Pro komunikaci s osobou s autismem učitelé a ţáci vyuţívají Komunikační 

soubor (Klíč pro komunikaci s osobou s autismem) vydaný MŠMT a řídí se zásadami, které 

jsou v něm uvedeny.  Ţáci mají moţnost spolupráce s výchovnou poradkyní, SPC a PPP. 

Na škole pracuje integrační tým, jehoţ součástí jsou i ţáci s postiţením a jejich rodiče.  

Vyučující vycházejí vstříc ţákům s diagnostikovanými vývojovými poruchami učení. 

Pedagogové školy zpracovávají individuální vzdělávací plány na základě posudků z PPP 

a SPC. Individuální vzdělávací plány jsou pravidelně vyhodnocovány. Při maturitní zkoušce 

mají ţáci moţnost vyuţít kompenzační pomůcky (PC aj.) a kompenzační opatření (delší čas 

na přípravu aj.). 

 

Vzdělávání ţáků se sociálním znevýhodněním 
  

Ţáci mají moţnost spolupráce s výchovnou poradkyní, mají moţnost si zapůjčit učebnice do 

všech předmětů. Učitel má individuální přístup k těmto ţákům. 

 

Vzdělávání mimořádně nadaných ţáků  

 

Přístup k nadaným ţákům se uskutečňuje v souladu s ustanoveními školského zákona. 

Pedagogové zohledňují specifické dovednosti ţáka a preferují individuální přístup. Nadaným 

ţákům je umoţněno zapojit se do soutěţí a olympiád. 

 

Podmínky pro přijetí ke vzdělávání 

Předpokladem pro přijetí je úspěšné absolvování oboru středního vzdělání s výučním listem.  

Přijímací řízení vychází z platné legislativy. Ředitel školy zveřejní na webových stránkách 

školy nejpozději do konce března kritéria přijímacího řízení.  

 

Organizace maturitní zkoušky 

 

Maturitní zkoušky se konají podle zákona č.561/ 2004 Sb. (školského zákona), v platném 

znění a podle platných vyhlášek o ukončování studia ve středních školách a učilištích. 

Maturitní zkouška se skládá ze společné a profilové části, které se konají formou písemné, 

ústní a praktické zkoušky. 

2.3. Charakteristika školy 

Škola se nachází v klidné příměstské části Havířova, v Prostřední Suché. Bezproblémová je 

dopravní dostupnost - škola je v blízkosti vlakové zastávky na trase Český Těšín - Ostrava, 

autobusové spojení zajišťují čtyři linky MHD Havířov, ke škole zajíţdí i školní spoj z Orlové.  

Škola poskytuje vzdělání více neţ osmi stům ţáků v devíti studijních a učebních oborech. 

Absolventi učebních oborů mají moţnost pokračovat ve studiu ve dvouletém denním 

a tříletém večerním nástavbovém studiu.  
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V budově školy se nachází 19 tříd a 13 odborných učeben. V tomto výčtu je moderně 

vybavená chemická laboratoř, multimediální učebna vybavená interaktivní tabulí a internetem 

- učebna je napojená na celorepublikovou knihovnickou síť. Moderně vybavená jazyková 

učebna a tři počítačové učebny zajišťují výuku jazyků a výpočetní techniky. Kromě těchto 

učeben je několik dalších tříd vybaveno interaktivní tabulí s připojením na internet. 

Studentům jsou k dispozici i nově vybudované učebny pro dramatickou výchovu, učebna 

výtvarné výchovy s keramickou dílnou, krejčovská dílna, odborné učebny pro kadeřnice, 

kosmetičky a prodavače a tělocvična s moderně vybavenou posilovnou.  

Součástí výuky většiny studijních i učebních oborů je i souvislá odborná praxe a odborný 

výcvik, které probíhají jak na odloučeném pracovišti školy (Kosmetička, Kadeřnice), tak na 

odborných pracovištích vybraných školou.  

Školní budova je poměrně nová, přesto prochází postupnou modernizací, jako je např. 

zateplování školy, plastová okna, modernizace toalet a sprch u tělocvičny. Podobnou 

rekonstrukcí projde v blízké budoucnosti i školní hřiště. 

Ţáci mají uzamykatelné skříňky v šatnách. 

Ţáci mají moţnost vyuţívat stravování ve školní jídelně, v budově školy je k dispozici také 

bufet a několik automatů na teplé i studené nápoje.  

V době volna a přestávek vyuţívají ţáci k relaxaci i studiu multimediální učebnu a počítačové 

učebny. V kaţdém patře jsou umístěna křesla a pohovky s konferenčními stolky, kde mohou 

také odpočívat.  

Všichni vyučující mají své kabinety, zde jsou rozmístěni podle vyučovacích předmětů.  

Kabinety jsou vybaveny osobními počítači s připojením na internet.  

Tělocvična i posilovna jsou k dispozici ţákům i vyučujícím, v odpoledních hodinách zde 

probíhá řada sportovních krouţků. Součástí sportovního centra školy je i posilovna, šatny a 

sprchy, v tělocvičně byla vybudována nová podlaha, zaveden TV okruh.  

Škola umoţňuje i výuku pro integrované ţáky, je vybavena bezbariérovými vstupy, výtahem 

a plošinou pro ţáky tělesně postiţené.  

 

Charakteristika pedagogického sboru:  

Škola zaměstnává šedesát sedm pedagogických pracovníků. Všichni učitelé (aţ na velmi malé 

procento) jsou pro práci na střední škole plně kvalifikovaní, někteří si rozšiřují a prohlubují 

své znalosti studiem ve svém oboru nebo dalším studiem, např. cizích jazyků. 

Ve škole pracuje výchovná poradkyně, dva metodici prevence sociálně patologických jevů, 

koordinátor ICT a koordinátor pro enviromentální výchovu.  

 

Dlouhodobé projekty: v současné době běţí na škole dva projekty: program Comenius 

a program Leonardo da Vinci. V rámci obou projektů se uskutečnily tyto zahraniční stáţe:  

- odborná praxe ţáků studijního oboru Pedagogického lycea ve Spolkové republice Německo 

- odborná praxe ţáků studijního oboru Kosmetička ve Spolkové republice Německo 

- odborná praxe studijního oboru Výchovná a humanitární činnost ve Velké Británii 

- odborná praxe ţáků učebního oboru kadeřnice v Rakousku 

- odborná praxe učebního oboru prodavač na Slovensku 

Škola připravuje další projekty, ty budou zaměřeny především na výměnné jazykové pobyty 

studentů gymnázia. 

 

Spolupráce s rodiči a jinými subjekty: 

Při škole je zřízena Školská rada, která má devět členů.  

Dlouhodobou tradici spolupráce s rodiči má Klub přátel školy, dále jen KPŠ, který se podílí 

na organizaci různých akcí pro studenty, jako je např. ples maturantů se stuţkováním nebo 
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mezinárodní soutěţ pro středoškolské studentky MISS RENETA. KPŠ také finančně přispívá 

na některé školní i mimoškolní aktivity ţáků.  

Rodiče a zákonní zástupci ţáků spolupracují s vedením školy prostřednictvím pravidelných 

schůzek KPŠ, kde získávají informace o dění na škole i prospěchu ţáků, zde také mohou 

ovlivňovat jiné školní akce.  

Další informace mohou rodiče a zákonní zástupci ţáků získat na webových stránkách školy.  

Škola spolupracuje s Vysokou školou báňskou-Technickou univerzitou 

Ostrava a s Eurocentrem v Ostravě.  

Škola se podílí na zajišťování kulturních akcí pro Městský úřad v Havířově, zde také získává 

granty na různé mimoškolní aktivity. 

Dlouhodobě se také osvědčila spolupráce s charitativními organizacemi, jako je např. Adra, 

Elpis a jiné. 

V rámci odborných praxí oborů Pedagogického lycea a Výchovné a humanitární pomoci 

spolupracuje škola s řadou školských, sociálních a jiných zařízení nejen v Havířově, ale dle 

potřeb ţáků i v jiných částech regionu.  

2.4. Profil absolventa 

 

Absolventi studijního oboru 64-41-L/51 Podnikání mají středoškolské vzdělání se 

všeobecným i odborným zaměřením. Důraz je kladen především na tyto základní oblasti 

 

- rozvoj osobnosti ţáka  

- příprava pro ţivot v občanské společnosti  

- příprava pro pracovní uplatnění  

 

Odborné vzdělání svým obsahem vytváří předpoklady pro úspěšné zvládnutí podnikatelských 

činností. Během přípravy ve studijním oboru je kladen důraz na rozvoj schopností pouţívat 

teoretické poznatky z oblasti ekonomiky podniku, účetnictví, písemné, ústní a elektronické 

komunikace, práva, managementu a marketingu v praxi. 

 

Všeobecné vědomosti a dovednosti  

Po absolvování studijního oboru ţáci:  

- zvládají základní dovednosti komunikace s jinými lidmi při zachování pravidel slušného 

chování  

- uvědomují si vlastní osobnost a znají lidská práva i morální a zákonné povinnosti  

- uznávají a respektují lidi jiného etnického původu, náboţenství nebo kultury 

- dodrţují zásady demokratického souţití 

- vyuţívají získané dovednosti a vědomosti společenskovědního charakteru při řešení 

praktických otázek z oblasti sociální, ekonomické a právní  

- umí se vyjadřovat v mateřském jazyce jasně, věcně, srozumitelně a jazykově správně  

- dokáţí zpracovat informace z různých zdrojů včetně výpočetní techniky  

- pouţívají základní znalosti v cizím jazyce na úrovni B1  

- umí pouţívat matematické poznatky při řešení praktických problémů v osobním i profesním 

ţivotě  

- chápou vztah člověka k přírodě, dokáţí ekologicky myslet při praktických situacích  

- umí chránit zdraví vlastní i ostatních spoluobčanů a podle svých schopností rozvíjí tělesnou 

zdatnost  
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Odborné vědomosti a dovednosti  

Po absolvování studijního oboru ţáci:  

- umí vyuţívat základní ekonomické poznatky v praxi  

- chápou podstatu trţní ekonomiky a základní cíle podnikání  

- umí vyhotovovat účetní dokumentaci a zvládají základní účetní operace ve finančním 

účetnictví i daňové evidenci včetně zpracování výkazů hospodaření podnikatele  

- orientují se v soustavě daní  

- ovládají psaní na klávesnici PC desetiprstovou hmatovou metodou i základní funkce 

operačního systému včetně práce s grafikou a multimédii  

- umí komunikovat pomocí elektronické pošty, vyhledávat informace na internetu a ovládají 

základní úkony při práci s kancelářskou technikou 

- umí vyhotovovat na počítači obchodní korespondenci v normalizované úpravě 

- vyuţívají základní vědomosti z různých právních norem v podnikání 

- umí uplatnit základní znalosti pracovněprávních vztahů mezi zaměstnancem a 

zaměstnavatelem i znalosti psychologie trhu v obchodním jednání  

- vyuţívají znalosti marketingové strategie v praxi a dokáţí sestavit marketingový výzkum, 

sběr i analýzu dat  

- jsou schopni pracovat v týmu, vést obchodní jednání s partnery, řídit menší kolektiv a řešit 

problémové situace  

- uplatňují prostředky verbální a neverbální komunikace a znalosti sociálního jednání mezi 

obchodními partnery  

- dokáţí průběţně rozšiřovat své znalosti o studium nových zákonů a umí je aplikovat v praxi  

 

Uplatnění absolventů  

Po ukončení studia jsou absolventi připraveni vykonávat ekonomické, účetní, provozní, 

obchodní a administrativní činnosti v podniku nebo v samostatném podnikání.  

 

Další vzdělávání absolventů  

Absolventi studijního oboru po úspěšném vykonání maturitní zkoušky mají moţnost studovat 

na vyšších odborných školách a na vysokých školách podle platných právních předpisů.  

 

2.5. Podmínky realizace ŠVP 

 
Organizační podmínky  

Příprava ţáků je organizována jako tříleté nástavbové večerní studium. Probíhá dvakrát týdně 

(v úterý a ve čtvrtek) v rozsahu stanoveném učebním plánem.  

Základním dokumentem, který zajišťuje soulad ve výchovně vzdělávacím procesu, je Školní 

řád SŠ. Školní řád upravuje pravidla chování ţáků v teoretickém vyučování, obsahuje práva a 

povinnosti ţáků.  

Školní řád dále rozvádí některá ustanovení Organizačního řádu SŠ a Pracovního řádu 

zaměstnanců SŠ. Všichni zaměstnanci a ţáci jsou povinni seznámit se se Školním řádem SŠ a 

řídit se jím. Seznámení ţáků se Školním řádem probíhá kaţdý rok první vyučovací den 

školního roku a záznam o poučení je uveden v třídní knize.  

Hodnocení ţáků se řídí Klasifikačním řádem školy, který uvádí kritéria hodnocení chování 

ţáků, výchovná opatření, kritéria hodnocení výsledků vzdělávání a podmínky opravných 

zkoušek.  
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Personální podmínky  

 

Předměty oboru Podnikání vyučují učitelé s učitelé s úplnou odbornou kvalifikací..  

K dalšímu odbornému rozvoji vyuţívají semináře zaměřené na zkvalitnění pedagogických 

dovedností, např. pořádané pedagogickými centry. Odborné znalosti si doplňují samostudiem.  

Péči o ţáky se specifickými vzdělávacími potřebami zajišťuje ve škole kvalifikovaný 

výchovný poradce.  

 

 

 

Materiální podmínky  

Teoretické vyučování probíhá ve Střední škole, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková 

organizace, Kpt. Jasioka 50.  

Teoretické předměty se vyučují v učebnách, které jsou vybaveny běţnou technikou (tabule, 

zpětné projektory, video), kapacita učeben je 20 - 30 ţáků. Pro výuku jazyků mají učitelé k 

dispozici audiotechniku. Pro tělesně postiţené děti má škola bezbariérový přístup i sociální 

zařízení.  

Výuka informační a komunikační technologie probíhá v odborné učebně s kapacitou 15 ţáků, 

kaţdý ţák má k dispozici osobní počítač s potřebným softwarovým vybavením a připojením 

na internet.  

Ve škole se vzdělávají ţáci z regionu Havířov, Karviná, Ostrava, Český Těšín a okolí.  

 

 

Poţadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci a hygienu práce  

Prostory, ve kterých je prováděna výuka, musí odpovídat vyhlášce č. 410/2005 Sb.  

Je zpracováno školení bezpečnosti práce a poţární ochrany pro ţáky, se kterým jsou 

seznamováni a prokazatelně poučeni vţdy při úvodních hodinách jednotlivých předmětů.  

Obsahem školení jsou mimo jiné tyto předpisy a normy:  

- Seznámení s dislokací objektu a umístěním lékárniček první pomoci  

- Vyhláška č. 64/2005 Sb. o evidenci úrazu dětí, ţáků i studentů 

- Traumatologický plán SŠ  

- Nařízení vlády č. 178/200 (ve znění pozdějších předpisů), kterým se stanoví podmínky 

ochrany zdraví zaměstnanců při práci  

- Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bliţší poţadavky na bezpečný provoz a 

pouţívání strojů.  

- Zákoník práce zákon č. 262/06 Sb.  

- Vyhláška č. 288/2003 Sb. o pracích zakázaných mladistvým  

- Proškolení z poţární ochrany dle Tematického plánu školení SŠ (zákon 67/2001 Sb.), 

poslední znění zákona č. 133/85 Sb. O poţární ochraně  

- Vyhláška č. 246/2001 Sb., výklad o poţárním nebezpečí v organizaci, instruktáţ o pouţívání 

přenosných hasicích přístrojů, seznámení s dislokací objektu, základní poţární dokumentací, 

umístěním ohlašovny poţáru  
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2.6. Spolupráce se sociálními partnery 

Při škole je zřízena Školská rada, která má devět členů. Dlouhodobou tradici spolupráce má 

Klub přátel školy, který se podílí na organizaci různých akcí pro studenty, jako je např. Ples 

maturantů se stuţkováním nebo mezinárodní soutěţ pro středoškolské studentky MISS 

RENETA. KPŠ také finančně přispívá na některé školní i mimoškolní aktivity ţáků. Další 

informace lze získat na webových stránkách školy. Škola spolupracuje s Technickou 

univerzitou Ostrava - Vysoká škola báňská a s Eurocentrem v Ostravě. Škola se podílí na 

zajišťování kulturních akcí pro Městský úřad v Havířově, zde také získává granty na různé 

mimoškolní aktivity. Dlouhodobě se také osvědčila spolupráce s charitativními organizaceni, 

jako je např. Adra, Elpis a jiné. V rámci odborných praxí je navázána spolupráce školy s 

řadou podnikatelských firem a organizací nejen v Havířově, ale dle potřeb ţáků i v jiných 

částech regionu.  

2.7. Začlenění průřezových témat 

Občan v demokratické společnosti 

pokrytí předmětem  

Psychologie; Základy společenských věd 

integrace ve výuce  

2. ročník Základy společenských věd 

Soudobý svět a česká společnost na prahu 21. stol. 

Právo 

Základy právní úpravy majetkoprávních vztahů 

3. ročník Základy společenských věd 

Praktická filozofie a filozofická antropologie 

1. ročník Právo 

Základní právní normy 

Psychologie 

Osobnost, Psychologie trhu 

 

Člověk a ţivotní prostředí 

pokrytí předmětem  

Psychologie 

integrace ve výuce  

1. ročník Psychologie 

Psychologie práce 
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Informační a komunikační technologie 

pokrytí předmětem  

Psychologie; Vzdělávání v informačních a komunikačních technologiích 

integrace ve výuce  

1. ročník Český jazyk a literatura 

Základy literární teorie 

2. ročník Český jazyk a literatura 

Stylistika 

Vzdělávání v informačních a komunikačních technologiích 

Práce s počítačem, Operační systém, Soubory, adresářová struktura, 

Souhrnné cíle, Práce v lokální síti, elektronická komunikace, Práce se 

standardním programovým vybavením 

3. ročník Český jazyk a literatura 

Literární historie 

Vzdělávání v informačních a komunikačních technologiích 

Práce se standardním programovým vybavením, Informační zdroje, 

celosvětová počítačová síť internet 
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3. Učební plán 

3.1. Přehled rozpracování obsahu vzdělávání v RVP do ŠVP 

Vzdělávací oblasti a obsahové okruhy 1. roč. 2. roč. 3. roč. ŠVP RVP 
Dispon. 
hodiny Celkem 

Jazykové vzdělávání   

  

Český jazyk a literatura 2 2 2 6 
6 6 12 

Cizí jazyk 2 2 2 6 

Estetické vzdělávání zařazeno v Českém jazyce a literatuře 

Ekonomika a právo               

  

Ekonomika 2 1 2 5 

6 3 9 Management a marketing * 1 1 2 

Právo 1 1 * 2 

Účetnictví a daně   

  

Účetnictví 2 2 2 6 
5 2 7 

Praxe * * 1 1 

Písemná a ústní komunikace   

  

Písemná a elektronická komunikace 1 1 1 3 
3 1 4 

Psychologie 1 * * 1 

Společenskovědní vzdělávání     

  Základy společenských věd 1 1 1 3 

4 6 10 

Matematické vzdělávání   

  Matematika 2 2 1 5 

Vzdělávání v informačních a komunikačních 
technologiích   

  Informační a komunikační technologie 
* 1 1 2 

Celkem 14 14 14 42 24 18 42 
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Přehled využití týdnů 

 

 
Činnost 1. roč. 2. roč. 3. roč. 

Výuka dle rozpisu učiva 33 33 29 

Odborná praxe * * 2 

Příprava na maturitní zkoušku a vlastní MZ * * 2 

Časová rezerva 7 7 3 

Celkem 40 40 36 

 

 
Poznámky k učebnímu plánu: 

       1. Učivo vzdělávací oblasti Estetické vzdělávání je celé zařazeno v předmětu Český jazyk a literatura 

2. V rámci cizích jazyků mají žáci možnost výběru z Anglického jazyka, Německého jazyka.  
 

 
(případně Ruského jazyka) 

       3. Do ŠVP je zařazena odborná praxe v rozsahu 2 týdny za celou dobu vzdělávání. 
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4. Učební osnovy 

4.1. Jazykové vzdělávání a komunikace 

4.1.1. Český jazyk a literatura 

Jazykové vzdělávání v českém jazyce vychovává ţáky ke sdělnému, kultivovanému 

jazykovému projevu a podílí se na rozvoji jejich duševního ţivota. Obecným cílem 

jazykového vzdělávání je rozvíjet komunikační kompetenci ţáků a naučit je uţívat jazyka 

jako prostředku k dorozumívání a myšlení, k přijímání, sdělování a výměně informací na 

základě jazykových a slohových znalostí. Tohoto cíle však nelze dosáhnout pouze na základě 

nástavbového studia, nýbrţ uplatněním návaznosti na předchozí výuku ve tříletých učebních 

oborech.  

 

Jazykové vzdělávání se rovněţ podílí na rozvoji sociálních kompetencí ţáků. K dosaţení 

tohoto cíle přispívá i estetické vzdělávání a naopak estetické vzdělávání prohlubuje znalosti 

jazykové a kultivuje jazykový projev ţáků. 

 

 

Vzdělávání směřuje k tomu, aby ţáci:  

− uplatňovali český jazyk v rovině recepce, reprodukce a interpretace;  

− vyuţívali jazykových vědomostí a dovedností v praktickém ţivotě, vyjadřovali se 

srozumitelně a souvisle, formulovali a obhajovali své názory;  

− chápali význam kultury osobního projevu pro společenské a pracovní uplatnění;  

− získávali a kriticky hodnotili informace z různých zdrojů a předávali je vhodným způsobem  

s ohledem na jejich uţivatele;  

− chápali jazyk jako jev, v němţ se odráţí historický a kulturní vývoj národa. 

 

1. ročník, 2 h týdně, povinný 

Klíčové kompetence  

PERSONÁLNÍ A SOCIÁLNÍ KOMPETENCE 

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

orientace a ţivotních podmínek 

 adaptovat se na měnící se ţivotní a pracovní podmínky a podle svých moţností je 

pozitivně ovlivňovat 

 podporovat nekonfliktní souţití s druhými lidmi, nepodléhat předsudkům a 

stereotypům v přístupu k lidem z různých sociálních prostředí 

 spolupracovat s ostatními lidmi, odpovědně se podílet se na realizaci společných 

pracovních i jiných činností, usilovat o integritu a prosperitu pracovního týmu 

 být připraveni vyrovnávat se stresem v osobním i pracovním ţivotě a 

uvědomovat si význam zdravého ţivotního stylu 
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KOMPETENCE VYUŢÍVAT PROSTŘEDKY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ A 

PRACOVAT S INFORMACEMI 

 pracovat s osobním počítačem a dalšími prostředky informačních a 

komunikačních technologií 

 vyuţívat 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 

KOMPETENCE K CELOŢIVOTNÍMU UČENÍ 

 znát moţnosti svého dalšího vzdělávání, zejména v oboru a povolání 

 ovládat různé metody učení a uţívat osobní strategie učení, umět si vytvořit 

vhodný studijní reţim a podmínky 

 být motivováni k celoţivotnímu učení, překonávat překáţky a být vytrvalí 

v zájmu úspěšnosti učení 

 získávat, zpracovávat a osvojovat si nové znalosti a dovednosti, vyhledávat a 

vyuţívat dostupné moţnosti a prostředky k učení, pomoc a podporu 

 vyuţívat ke svému učení různé informační zdroje, umět systematizovat a 

aplikovat získané znalosti a zkušenosti v práci i v ţivotě 

 sledovat a hodnotit pokrok při dosahování cílů svého učení, přijímat hodnocení 

výsledků svého učení od jiných lidí 

KOMPETENCE K PRACOVNÍMU UPLATNĚNÍ A PODNIKÁNÍ 

 mít odpovědný postoj k vlastní profesní kariéře, být připraveni přizpůsobovat se 

měnícím pracovním podmínkám a celoţivotně se vzdělávat 

OBČANSKÉ KOMPETENCE A KULTURNÍ POVĚDOMÍ 

 jednat odpovědně, samostatně a iniciativně nejen ve vlastním, ale i ve veřejném 

zájmu 

 uznávat rozdíly mezi hodnotovými systémy různých náboţenských nebo 

etnických skupin a potřebu vzájemné kritické tolerance v multikulturním souţití 

 váţit si kulturních hodnot a tradic vlastního národa, Evropy a ostatních 

světových civilizací 

KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ 

 určit příčiny problému, získat informace potřebné k jeho řešení, navrhnout 

způsob řešení, popř. varianty řešení, zváţit moţné 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, vyuţívat zkušeností a vědomostí nabytých dříve 

 spolupracovat při řešení problémů s jinými lidmi (týmové řešení) 
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KOMUNIKATIVNÍ KOMPETENCE 

 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.) 

Základy literární teorie 

výsledky vzdělávání  učivo  

 zjišťuje potřebné informace z 

dostupných zdrojů, umí si je vybírat a 

přistupovat k nim kriticky 

 pouţívá klíčových slov při vyhledávání 

informačních pramenů 

 samostatně zpracovává informace 

 má přehled o knihovnách a jejich 

sluţbách 

- techniky a druhy čtení, orientace v textu, 

jeho rozbor z hlediska sémantiky, kompozice 

a stylu  

- druhy a ţánry textu  

- práce s různými příručkami pro školu a 

veřejnost 

- získávání a zpracování iínformací z textu 

(odborného a administrativního), např. ve 

formě anotace konspektu, osnovy, rezumé, 

jejich třídění a hodnocení 

  

pokrytí průřezových témat  

IKT 

Literární historie 

výsledky vzdělávání  učivo  

 zjišťuje potřebné informace z 

dostupných zdrojů, umí si je vybírat a 

přistupovat k nim kriticky 

 pouţívá klíčových slov při vyhledávání 

informačních pramenů 

 samostatně zpracovává informace 

- literatura nejstarších civilizací  

- antická literatura  

- česká středověká literatura  

- literatura doby husitské  

- renesance  

- baroko  

- klasicismus  

- osvícenství  

- preromantismus  

- národní obrození  

- romantismus  

- realismus 
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Úvod do studia jazyka 

výsledky vzdělávání  učivo  

 rozlišuje spisovný jazyk, hovorový 

jazyk, dialekty a stylově příznakové 

jevy a ve vlastním projevu volí 

prostředky adekvátní komunikační 

situaci 

 řídí se zásadami správné výslovnosti 

 vyuţívá emocionální a emotivní 

stránky mluveného slova, vyjadřuje 

postoje neutrální, pozitivní i negativní  

- jazyková kultura  

- zvukové prostředky a ortoepické normy 

jazyka 

Pravopis 

výsledky vzdělávání  učivo  

 v písemném projevu uplatňuje znalosti 

českého pravopisu 

 pracuje s nejnovějšími normativními 

příručkami českého jazyka 

- hlavní principy českého pravopisu  

- práce se slovníky a jazykovými příručkami 

Stylistika 

výsledky vzdělávání  učivo  

 rozlišuje spisovný jazyk, hovorový 

jazyk, dialekty a stylově příznakové 

jevy a ve vlastním projevu volí 

prostředky adekvátní komunikační 

situaci 

 řídí se zásadami správné výslovnosti 

 v písemném projevu uplatňuje znalosti 

českého pravopisu 

 pracuje s nejnovějšími normativními 

příručkami českého jazyka 

 pouţívá adekvátní slovní zásoby 

včetně příslušné odborné terminologie 

 rozpozná funkční styl, dominantní 

slohový postup a v typických 

příkladech slohový útvar 

- komunikační situace, komunikační strategie  

- vyjadřování přímé i zprostředkované 

technickými prostředky, monologické  

i dialogické, neformální i formální, připravené 

i nepřipravené 

- projevy prostěsdělovací, jejich základní 

znaky, postupy a prostředky 

- vyprávění, popis osoby, věci 

Literatura a ostatní druhy umění 

výsledky vzdělávání  učivo  

 zařadí typická díla do jednotlivých 

uměleckých směrů a příslušných 

historických období 

 zhodnotí význam daného autora i díla 

pro dobu, v níţ tvořil, pro příslušný 

umělecký směr i pro další generace 

- aktivní poznávání různých druhů umění 

našeho i světového 

- vývoj české a světové literatury v kulturních 

a historických souvislostech 
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Práce s literárním textem 

výsledky vzdělávání  učivo  

 rozezná umělecký text od 

neuměleckého 

 konkrétní literární díla klasifikuje 

podle základních druhů a ţánrů 

- četba a interpretace literárního textu  

- metody interpretace textu  

- tvořivé činnosti 

Kultura 

výsledky vzdělávání  učivo  

 orientuje se v nabídce kulturních 

institucí 

 popíše vhodné společenské chování v 

dané situaci 

- společenská kultura - principy a normy 

kulturního chování, společenská výchova  

- kultura bydlení a odívání 

2. ročník, 2 h týdně, povinný 

Klíčové kompetence  

PERSONÁLNÍ A SOCIÁLNÍ KOMPETENCE 

 podporovat nekonfliktní souţití s druhými lidmi, nepodléhat předsudkům a 

stereotypům v přístupu k lidem z různých sociálních prostředí 

 spolupracovat s ostatními lidmi, odpovědně se podílet se na realizaci společných 

pracovních i jiných činností, usilovat o integritu a prosperitu pracovního týmu 

KOMPETENCE VYUŢÍVAT PROSTŘEDKY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ A 

PRACOVAT S INFORMACEMI 

 pracovat s osobním počítačem a dalšími prostředky informačních a 

komunikačních technologií 

 vyuţívat 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 

KOMPETENCE K CELOŢIVOTNÍMU UČENÍ 

 ovládat různé metody učení a uţívat osobní strategie učení, umět si vytvořit 

vhodný studijní reţim a podmínky 

 být motivováni k celoţivotnímu učení, překonávat překáţky a být vytrvalí 

v zájmu úspěšnosti učení 

 získávat, zpracovávat a osvojovat si nové znalosti a dovednosti, vyhledávat a 

vyuţívat dostupné moţnosti a prostředky k učení, pomoc a podporu 

 vyuţívat ke svému učení různé informační zdroje, umět systematizovat a 

aplikovat získané znalosti a zkušenosti v práci i v ţivotě 

 sledovat a hodnotit pokrok při dosahování cílů svého učení, přijímat hodnocení 

výsledků svého učení od jiných lidí 
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KOMPETENCE K PRACOVNÍMU UPLATNĚNÍ A PODNIKÁNÍ 

 jednat aktivně při hledání zaměstnání, vhodně komunikovat s potenciálními 

zaměstnavateli, prezentovat sebe i svoji odbornost 

OBČANSKÉ KOMPETENCE A KULTURNÍ POVĚDOMÍ 

 váţit si kulturních hodnot a tradic vlastního národa, Evropy a ostatních 

světových civilizací 

 uznávat rozdíly mezi hodnotovými systémy různých náboţenských nebo 

etnických skupin a potřebu vzájemné kritické tolerance v multikulturním souţití 

KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ 

 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, zváţit moţné 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, vyuţívat zkušeností a vědomostí nabytých dříve 

 spolupracovat při řešení problémů s jinými lidmi (týmové řešení) 

KOMUNIKATIVNÍ KOMPETENCE 

 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.) 

Literární historie 

výsledky vzdělávání  učivo  

 orientuje se ve výstavbě textu 

 zaznamenává bibliografické údaje 

 zařadí typická díla do jednotlivých 

uměleckých směrů a příslušných 

historických období 

 zhodnotí význam daného autora i díla 

pro dobu, v níţ tvořil, pro příslušný 

umělecký směr i pro další generace 

- májovci, ruchovci, lumírovci  

- naturalismus  

- kritický realismus  

- drama  

- moderní básnické směry  

- 1. světová válka v literatuře  

- světová a česká próza 1. pol. 20.stol. 
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Nauka o slovní zásobě 

výsledky vzdělávání  učivo  

 ovládá techniku mluveného slova, umí 

klást otázky a vhodně formulovat 

odpovědi 

 vyjadřuje se věcně správně, jasně a 

srozumitelně 

- obohacování slovní zásoby, slovní zásoba 

vzhledem k příslušnému oboru vzdělávání, 

terminologie 

Skladba 

výsledky vzdělávání  učivo  

 orientuje se ve výstavbě textu 

 uplatňuje znalosti ze skladby při 

logickém vyjadřování 

- větná skladba, druhy vět z gramatického a 

komunikačního hlediska, stavba a tvorba 

komunikátu 

Pravopis 

výsledky vzdělávání  učivo  

 v písemném projevu uplatňuje znalosti 

českého pravopisu 

 v písemném i mluveném projevu 

vyuţívá poznatků z tvarosloví 

 pracuje s nejnovějšími normativními 

příručkami českého jazyka 

- psaní velkých písmen  

- interpunkce ve větě jednoduché a v souvětí 

Stylistika 

výsledky vzdělávání  učivo  

 v písemném projevu uplatňuje znalosti 

českého pravopisu 

 v písemném i mluveném projevu 

vyuţívá poznatků z tvarosloví 

 pracuje s nejnovějšími normativními 

příručkami českého jazyka 

 uplatňuje znalosti ze skladby při 

logickém vyjadřování 

 vhodně se prezentuje, argumentuje a 

obhajuje svá stanoviska 

 ovládá techniku mluveného slova, umí 

klást otázky a vhodně formulovat 

odpovědi 

 vyjadřuje se věcně správně, jasně a 

srozumitelně 

 přednese krátký projev 

- administrativní funkční styl, základní znaky, 

postupy a prostředky  

- publicistika, reklama  

- grafická a formální úprava jednotlivých 

písemných projevů  

- druhy řečnických projevů 
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 sestaví jednoduché zpravodajské a 

propagační útvary  

 sestaví základní projevy 

administrativního stylu 

 rozumí obsahu textu i jeho částí 

 má přehled o denním tisku a tisku své 

zájmové oblasti 

pokrytí průřezových témat  

IKT 

Literatura a ostatní druhy umění 

výsledky vzdělávání  učivo  

 zařadí typická díla do jednotlivých 

uměleckých směrů a příslušných 

historických období 

 zhodnotí význam daného autora i díla 

pro dobu, v níţ tvořil, pro příslušný 

umělecký směr i pro další generace 

 samostatně vyhledává informace v této 

oblasti 

- aktivní poznávání různých druhů umění 

našeho i světového  

- vývoj české a světové literatury v kulturních 

a historických souvislostech 

Práce s literárním textem 

výsledky vzdělávání  učivo  

 text interpretuje a debatuje o něm 

 vystihne charakteristické znaky 

různých literárních textů a rozdíly 

mezi nimi 

- četba a interpretace literárního textu  

- tvořivé činnosti 

Kultura 

výsledky vzdělávání  učivo  

 samostatně vyhledává informace v této 

oblasti 

- funkce reklamy a propagačních prostředků a 

její vliv na ţivotní styl 

 

3. ročník, 2 h týdně, povinný 

Klíčové kompetence  

PERSONÁLNÍ A SOCIÁLNÍ KOMPETENCE 

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

orientace a ţivotních podmínek 
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 adaptovat se na měnící se ţivotní a pracovní podmínky a podle svých moţností je 

pozitivně ovlivňovat 

 podporovat nekonfliktní souţití s druhými lidmi, nepodléhat předsudkům a 

stereotypům v přístupu k lidem z různých sociálních prostředí 

 spolupracovat s ostatními lidmi, odpovědně se podílet se na realizaci společných 

pracovních i jiných činností, usilovat o integritu a prosperitu pracovního týmu 

 být připraveni vyrovnávat se stresem v osobním i pracovním ţivotě a 

uvědomovat si význam zdravého ţivotního stylu 

KOMPETENCE VYUŢÍVAT PROSTŘEDKY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ A 

PRACOVAT S INFORMACEMI 

 pracovat s osobním počítačem a dalšími prostředky informačních a 

komunikačních technologií 

 vyuţívat 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 

KOMPETENCE K CELOŢIVOTNÍMU UČENÍ 

 ovládat různé metody učení a uţívat osobní strategie učení, umět si vytvořit 

vhodný studijní reţim a podmínky 

 být motivováni k celoţivotnímu učení, překonávat překáţky a být vytrvalí 

v zájmu úspěšnosti učení 

 získávat, zpracovávat a osvojovat si nové znalosti a dovednosti, vyhledávat a 

vyuţívat dostupné moţnosti a prostředky k učení, pomoc a podporu 

 vyuţívat ke svému učení různé informační zdroje, umět systematizovat a 

aplikovat získané znalosti a zkušenosti v práci i v ţivotě 

 sledovat a hodnotit pokrok při dosahování cílů svého učení, přijímat hodnocení 

výsledků svého učení od jiných lidí 

KOMPETENCE K PRACOVNÍMU UPLATNĚNÍ A PODNIKÁNÍ 

 mít odpovědný postoj k vlastní profesní kariéře, být připraveni přizpůsobovat se 

měnícím pracovním podmínkám a celoţivotně se vzdělávat 

 jednat aktivně při hledání zaměstnání, vhodně komunikovat s potenciálními 

zaměstnavateli, prezentovat sebe i svoji odbornost 

OBČANSKÉ KOMPETENCE A KULTURNÍ POVĚDOMÍ 

 jednat odpovědně, samostatně a iniciativně nejen ve vlastním, ale i ve veřejném 

zájmu 

 uznávat rozdíly mezi hodnotovými systémy různých náboţenských nebo 

etnických skupin a potřebu vzájemné kritické tolerance v multikulturním souţití 

 váţit si kulturních hodnot a tradic vlastního národa, Evropy a ostatních 

světových civilizací 
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KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ 

 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, zváţit moţné 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, vyuţívat zkušeností a vědomostí nabytých dříve 

 spolupracovat při řešení problémů s jinými lidmi (týmové řešení) 

KOMUNIKATIVNÍ KOMPETENCE 

 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.) 

Literární historie 

výsledky vzdělávání  učivo  

 vystihne charakteristické znaky 

různých druhů textu a rozdíly mezi 

nimi 

 posoudí kompozici textu, jeho slovní 

zásobu a skladbu 

 zařadí typická díla do jednotlivých 

uměleckých směrů a příslušných 

historických období 

 zhodnotí význam daného autora i díla 

pro dobu, v níţ tvořil, pro příslušný 

umělecký směr i pro další generace 

 vyjádří vlastní proţitky z recepce 

daných uměleckých děl 

 při rozboru textu uplatňuje znalosti z 

literární teorie 

- světová a česká poezie 1. pol. 20. stol.  

- drama  

- světová a česká literatura 2. pol. 20. stol  

- česká literární kritika a ţurnalistika 

pokrytí průřezových témat  

IKT 
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Jazykověda 

výsledky vzdělávání  učivo  

 vysvětlí zákonitosti vývoje češtiny 

 pracuje s nejnovějšími normativními 

příručkami českého jazyka 

- vývojové tendence spisovné češtiny  

- jazykové příručky 

Pravopis 

výsledky vzdělávání  učivo  

 v písemném projevu uplatňuje znalosti 

českého pravopisu 

 pracuje s nejnovějšími normativními 

příručkami českého jazyka 

 odhaluje a opravuje jazykové 

nedostatky a chyby 

- korekturní cvičení 

Stylistika 

výsledky vzdělávání  učivo  

 v písemném projevu uplatňuje znalosti 

českého pravopisu 

 pracuje s nejnovějšími normativními 

příručkami českého jazyka 

 orientuje se ve výstavbě textu 

 vystihne charakteristické znaky 

různých druhů textu a rozdíly mezi 

nimi 

 posoudí kompozici textu, jeho slovní 

zásobu a skladbu 

 odborně se vyjadřuje o jevech svého 

oboru v základních útvarech 

odborného stylu, především popisného 

a výkladového 

 má přehled o slohových postupech 

uměleckého stylu 

 vhodně pouţívá jednotlivé slohové 

postupy a základní útvary 

 pořizuje z odborného textu výpisky a 

výtah, dělá si poznámky z přednášek a 

jiných veřejných projevů 

 vypracuje anotaci 

- základní znaky, postupy a prostředky 

odborného stylu  

- výklad  

- literatura faktu  

- umělecká literatura 

Literatura a ostatní druhy umění 

výsledky vzdělávání  učivo  

 zařadí typická díla do jednotlivých 

uměleckých směrů a příslušných 

historických období 

- aktivní poznávání různých druhů umění 

našeho i světového, současného i minulého, v 

tradiční i mediální podobě  
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 zhodnotí význam daného autora i díla 

pro dobu, v níţ tvořil, pro příslušný 

umělecký směr i pro další generace 

 vyjádří vlastní proţitky z recepce 

daných uměleckých děl 

- vývoj české a světové literatury v kulturních 

a historických souvislostech 

Práce s literárním textem 

výsledky vzdělávání  učivo  

 orientuje se ve výstavbě textu 

 vyjádří vlastní proţitky z recepce 

daných uměleckých děl 

 při rozboru textu uplatňuje znalosti z 

literární teorie 

- zpětná reprodukce textu, jeho transformace 

do jiné podoby  

- četba a interpretace literárního textu  

- tvořivé činnosti 

Kultura  

výsledky vzdělávání  učivo  

 porovná typické znaky kultur hlavních 

národností na našem území 

 orientuje se v nabídce kulturních 

institucí 

- kulturní instituce v ČR a v regionu  

- ochrana a vyuţívání kulturních hodnot 

 

4.1.2. Anglický jazyk 

Vzdělávání v cizím jazyce navazuje na stanovenou výstupní úroveň tříletého středního 

vzdělání s výučním listem, kde absolvent oboru dosáhne dle poţadavků RVP úrovně A2+ 

podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.  

V závěru nástavbového studia čeká ţáka sloţení maturitní zkoušky z cizího jazyka, jejímţ 

nezbytným předpokladem je dosaţení jazykové úrovně B1.  

Vzdělávání v cizím jazyce v nástavbovém studiu směřuje k osvojení jazykových znalostí a 

komunikativních jazykových kompetencí na úrovni B1 podle Společného evropského 

referenčního rámce pro jazyky. Rozsah produktivní slovní zásoby se u ţáků rozšíří z jiţ 

aktivně pouţívaných lexikálních jednotek získaných za dobu středního vzdělávání s výučním 

listem tak, ţe ţák celkově dosáhne 2300 lexikálních jednotek na konci nástavbového studia.  

Z toho obecně odborná a odborná terminologie bude u úrovně B1 zahrnovat minimálně 20 %. 

Při dosaţení tohoto předpokladu bude ţák schopen přistoupit k maturitní zkoušce z cizího 

jazyka na základní úrovni.  

Ve většině oborů vzdělání se povinně zařazuje výuka jednoho cizího jazyka; v některých 

oborech vzdělání se zařazují povinně dva cizí jazyky (Počet jazyků je stanoven v rámcovém 

rozvrţení obsahu vzdělávání.). 

Vzdělávání směřuje k tomu, aby ţáci dovedli:  

− komunikovat v cizím jazyce v různých situacích ţivota, v projevech mluvených i psaných, 

na všeobecná i odborná témata; volit adekvátní komunikační strategie a jazykové prostředky  
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− efektivně pracovat s cizojazyčným textem včetně odborného, umět jej zpracovat a vyuţívat 

jako zdroje poznání i jako prostředku ke zkvalitňování svých jazykových znalostí a 

dovedností;  

− získávat informace o světě, zvláště o zemích studovaného jazyka, a získané poznatky včetně 

odborných ze svého oboru vyuţívat ke komunikaci;  

− pracovat s informacemi a zdroji informací v cizím jazyce, včetně internetu nebo CD-ROM, 

se slovníky, jazykovými aj. cizojazyčnými příručkami, vyuţívat tyto informační zdroje ke 

studiu jazyka i k prohlubování svých všeobecných vědomostí a dovedností; − vyuţívat 

vybrané metody a postupy efektivního studia cizího jazyka ke studiu dalších jazyků, 

příp. k dalšímu vzdělávání; vyuţívat vědomosti a dovednosti získané ve výuce mateřského 

jazyka při studiu jazyků;  

− chápat a respektovat tradice, zvyky a odlišné sociální a kulturní hodnoty jiných národů a 

jazykových oblastí, ve vztahu k představitelům jiných kultur se projevovat v souladu se 

zásadami demokracie. 

 

Vzdělávání a komunikace v cizím jazyce se významně podílí na přípravě ţáků na aktivní 

ţivot v multikulturní společnosti v oblasti osobní i pracovní.  

K podpoře výuky cizího jazyka je vhodné pracovat s multimediálními výukovými programy a 

internetem, utvářet příznivé školní prostředí, rozvíjet a vyuţívat nabízené evropské programy.  

Škola vytváří podmínky pro motivaci ţáků k učení se cizím jazykům a podporuje u nich 

zavedení Evropského jazykového portfolia. 

Obsah vzdělávání (učivo) je v RVP z didaktického hlediska rozdělen do čtyř kategorií. Školy 

při tvorbě ŠVP zohlední všechny zmiňované kategorie učiva. Je samozřejmé, ţe v procesu 

výuky se všechny čtyři kategorie přirozeně a nenásilně propojují. Výsledky vzdělávání jsou 

v ŠVP diferencovány podle úrovní jazykových kompetencí lingvistických, 

sociolingvistických a pragmatických.  

 

1. ročník, 2 h týdně, volitelný (Cizí jazyk) 

Klíčové kompetence  

KOMUNIKATIVNÍ KOMPETENCE 

 vyuţívat cizí jazyk pro základní pracovní komunikaci (např. zvládat odbornou 

terminologii a pracovní pokyny, orientovat se v jednodušším odborném textu) 

 zvládat komunikaci nejméně v jednom v cizím jazyce při běţné komunikaci 

v cizojazyčném prostředí 
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Řečové dovednosti 

výsledky vzdělávání  učivo  

 pronese jednoduše zformulovaný 

monolog před publikem 

 vypráví jednoduché příběhy, záţitky, 

popíše své pocity 

 čte s porozuměním věcně i jazykově 

přiměřené texty, orientuje se v textu 

 nalezne v promluvě hlavní a vedlejší 

myšlenky a důleţité informace 

 uplatňuje různé techniky čtení textu 

 přednese připravenou prezentaci ze 

svého oboru a reaguje na jednoduché 

dotazy publika 

 vyměňuje si informace, které jsou 

běţné při neformálních hovorech 

 vyřeší většinu běţných denních situací, 

které se mohou odehrát v 

cizojazyčném prostředí 

- receptivní řečová dovednost sluchová = 

poslech s porozuměním monologických i 

dialogických projevů  

- receptivní řečová dovednost zraková = čtení 

a práce s textem včetně odborného  

- produktivní řečová dovednost ústní = 

mluvení zaměřené situačně i tematicky  

- produktivní řečová dovednost písemná = 

zpracování textu v podobě reprodukce, 

osnovy, výpisků, anotací, apod.  

- jednoduchý překlad  

- interaktivní řečové dovednosti = střídání 

receptivních a produktivních činností  

- interakce ústní  

- interakce písemná 

Jazykové prostředky 

výsledky vzdělávání  učivo  

 pronese jednoduše zformulovaný 

monolog před publikem 

 domluví se v běţných situacích; získá i 

poskytne informace 

- výslovnost (zvukové prostředky jazyka)  

- slovní zásoba a její tvoření  

- gramatika (tvarosloví a větná skladba)  

- grafická podoba jazyka a pravopis 

Tématické okruhy 

výsledky vzdělávání  učivo  

 vyslovuje srozumitelně co nejblíţe 

přirozené výslovnosti, rozlišuje 

základní zvukové prostředky daného 

jazyka a koriguje odlišnosti zvukové 

podoby jazyka 

 domluví se v běţných situacích; získá i 

poskytne informace 

- osobní údaje  

- dům a domov  

- kaţdodenní ţivot  

- volný čas 

Komunikační situace 

výsledky vzdělávání  učivo  

 pronese jednoduše zformulovaný 

monolog před publikem 

- získávání a předávání informací, např. 

sjednání schůzky 
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 vypráví jednoduché příběhy, záţitky, 

popíše své pocity 

 dodrţuje základní pravopisné normy v 

písemném projevu, opravuje chyby 

Jazykové funkce 

výsledky vzdělávání  učivo  

 dodrţuje základní pravopisné normy v 

písemném projevu, opravuje chyby 

 prokazuje znalosti prostředí zemí dané 

jazykové oblasti z pohledu 

zeměpisného, demografického, 

hospodářského, politického a 

kulturního atp. 

- obraty při zahájení a ukončení rozhovoru  

- vyjádření ţádosti, prosby  

Poznatky o zemích 

výsledky vzdělávání  učivo  

 prokazuje znalosti prostředí zemí dané 

jazykové oblasti z pohledu 

zeměpisného, demografického, 

hospodářského, politického a 

kulturního atp. 

- vybrané poznatky všeobecného i odborného 

charakteru k poznání země (zemí) příslušné 

jazykové oblasti, kultury, umění a literatury, 

tradic a společenských zvyklostí 

 

2. ročník, 2 h týdně, volitelný (Cizí jazyk) 

Klíčové kompetence  

KOMUNIKATIVNÍ KOMPETENCE 

 zvládat komunikaci nejméně v jednom v cizím jazyce při běţné komunikaci v 

cizojazyčném prostředí 

 vyuţívat cizí jazyk pro základní pracovní komunikaci (např. zvládat odbornou 

terminologii a pracovní pokyny, orientovat se v jednodušším odborném textu) 

  

Řečové dovednosti 

výsledky vzdělávání  učivo  

 rozpozná význam obecných sdělení a 

hlášení 

 sdělí obsah, hlavní myšlenky či 

informace vyslechnuté nebo přečtené 

 vyjadřuje se ústně i písemně k 

tématům osobního ţivota a k tématům 

z oboru vzdělání 

- receptivní řečová dovednost sluchová = 

poslech s porozuměním monologických i 

dialogických projevů  

- receptivní řečová dovednost zraková = čtení 

a práce s textem včetně odborného  

- produktivní řečová dovednost ústní = 

mluvení zaměřené situačně i tematicky  
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 při pohovorech, na které je připraven, 

klade vhodné otázky a reaguje na 

dotazy tazatele 

 přeformuluje a objasní pronesené 

sdělení a zprostředkuje informaci 

dalším lidem 

- produktivní řečová dovednost písemná = 

zpracování textu v podobě reprodukce, 

osnovy, výpisků, anotací, apod.  

- jednoduchý překlad  

- interaktivní řečové dovednosti = střídání 

receptivních a produktivních činností  

- interakce ústní  

- interakce písemná 

Jazykové prostředky 

výsledky vzdělávání  učivo  

 přeloţí text a pouţívá slovníky i 

elektronické 

 vyhledá, zformuluje a zaznamená 

informace nebo fakta týkající se 

studovaného oboru 

 vyjadřuje se ústně i písemně k 

tématům osobního ţivota a k tématům 

z oboru vzdělání 

- výslovnost (zvukové prostředky jazyka)  

- slovní zásoba a její tvoření  

- gramatika (tvarosloví a větná skladba)  

- grafická podoba jazyka a pravopis 

Tématické okruhy 

výsledky vzdělávání  učivo  

 zaznamená písemně podstatné 

myšlenky a informace z textu, 

zformuluje vlastní myšlenky a vytvoří 

text o událostech a záţitcích v podobě 

popisu, sdělení, vyprávění, dopisu a 

odpovědi na dopis 

 uplatňuje základní způsoby tvoření 

slov v jazyce 

 uplatňuje v komunikaci vhodně 

vybraná sociokulturní specifika daných 

zemí 

- zábava, jídlo a nápoje, sluţby, cestování 

Komunikační situace 

výsledky vzdělávání  učivo  

 poţádá o upřesnění nebo zopakování 

sdělené informace, pokud nezachytí 

přesně význam sdělení 

 vyjádří písemně svůj názor na text 

 pouţívá vhodně základní odbornou 

slovní zásobu ze svého studijního 

oboru 

- získávání a předávání informací, např. 

sjednání schůzky, objednávka sluţby 
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Jazykové funkce 

výsledky vzdělávání  učivo  

 vyplní jednoduchý neznámý formulář 

 vyjadřuje se ústně i písemně k 

tématům osobního ţivota a k tématům 

z oboru vzdělání 

- vyjádření pozvání, odmítnutí 

Poznatky o zemích 

výsledky vzdělávání  učivo  

 uplatňuje v komunikaci vhodně 

vybraná sociokulturní specifika daných 

zemí 

- vybrané poznatky všeobecného i odborného 

charakteru k poznání země (zemí) příslušné 

jazykové oblasti, kultury, umění a literatury, 

tradic a společenských zvyklostí 

 

3. ročník, 2 h týdně, volitelný (Cizí jazyk) 

 

Klíčové kompetence  

KOMUNIKATIVNÍ KOMPETENCE 

 zvládat komunikaci nejméně v jednom v cizím jazyce při běţné komunikaci 

v cizojazyčném prostředí 

 vyuţívat cizí jazyk pro základní pracovní komunikaci (např. zvládat odbornou 

terminologii a pracovní pokyny, orientovat se v jednodušším odborném textu) 

Řečové dovednosti 

výsledky vzdělávání  učivo  

 rozumí přiměřeným souvislým 

projevům a diskusím rodilých 

mluvčích pronášeným ve standardním 

hovorovém tempu 

 odhaduje význam neznámých výrazů 

podle kontextu a způsobu tvoření 

 sdělí a zdůvodní svůj názor 

 vyjadřuje se téměř bezchybně v 

běţných, předvídatelných situacích 

 komunikuje s jistou mírou sebedůvěry 

a aktivně pouţívá získanou slovní 

zásobu včetně vybrané frazeologie v 

rozsahu daných tematických okruhů, 

zejména v rutinních situacích 

kaţdodenního ţivota a vlastních zálib 

 řeší pohotově a vhodně standardní 

řečové situace i jednoduché a 

frekventované situace týkající se 

- receptivní řečová dovednost sluchová = 

poslech s porozuměním monologických i 

dialogických projevů  

- receptivní řečová dovednost zraková = čtení 

a práce s textem včetně odborného  

- produktivní řečová dovednost ústní = 

mluvení zaměřené situačně i tematicky  

- produktivní řečová dovednost písemná = 

zpracování textu v podobě reprodukce, 

osnovy, výpisků, anotací, apod.  

- jednoduchý překlad  

- interaktivní řečové dovednosti = střídání 

receptivních a produktivních činností  

- interakce ústní  

- interakce písemná 
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pracovní činnosti 

 zapojí se do hovoru bez přípravy 

 zapojí se do odborné debaty nebo 

argumentace, týká-li se známého 

tématu 

 zaznamená vzkazy volajících 

Jazykové prostředky 

výsledky vzdělávání  učivo  

 rozumí přiměřeným souvislým 

projevům a diskusím rodilých 

mluvčích pronášeným ve standardním 

hovorovém tempu 

 pouţívá opisné prostředky v 

neznámých situacích, při vyjadřování 

sloţitých myšlenek 

 pouţívá stylisticky vhodné obraty 

umoţňující nekonfliktní vztahy a 

komunikaci 

 prokazuje znalosti prostředí zemí dané 

jazykové oblasti z pohledu 

zeměpisného, demografického, 

hospodářského, politického a 

kulturního atp. 

 dokáţe experimentovat, zkoušet a 

hledat způsoby vyjádření srozumitelné 

pro posluchače 

- výslovnost (zvukové prostředky jazyka)  

- slovní zásoba a její tvoření  

- gramatika (tvarosloví a větná skladba)  

- grafická podoba jazyka a pravopis 

Tématické okruhy 

výsledky vzdělávání  učivo  

 pouţívá opisné prostředky v 

neznámých situacích, při vyjadřování 

sloţitých myšlenek 

 pouţívá stylisticky vhodné obraty 

umoţňující nekonfliktní vztahy a 

komunikaci 

 prokazuje znalosti prostředí zemí dané 

jazykové oblasti z pohledu 

zeměpisného, demografického, 

hospodářského, politického a 

kulturního atp. 

 dokáţe experimentovat, zkoušet a 

hledat způsoby vyjádření srozumitelné 

pro posluchače 

- cestování  

- mezilidské vztahy  

- péče o tělo a zdraví  

- nakupování  

- vzdělávání  

- zaměstnání  

- počasí  

- Česká republika  

- země dané jazykové oblasti  

- tématické okruhy dané zaměřením studijního 

oboru aj. 
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Komunikační situace 

výsledky vzdělávání  učivo  

 pouţívá stylisticky vhodné obraty 

umoţňující nekonfliktní vztahy a 

komunikaci 

 zapojí se do hovoru bez přípravy 

 zapojí se do odborné debaty nebo 

argumentace, týká-li se známého 

tématu 

 zaznamená vzkazy volajících 

- vyřízení vzkazu apod. 

 

Jazykové funkce 

výsledky vzdělávání  učivo  

 pouţívá opisné prostředky v 

neznámých situacích, při vyjadřování 

sloţitých myšlenek 

 komunikuje s jistou mírou sebedůvěry 

a aktivně pouţívá získanou slovní 

zásobu včetně vybrané frazeologie v 

rozsahu daných tematických okruhů, 

zejména v rutinních situacích 

kaţdodenního ţivota a vlastních zálib 

 řeší pohotově a vhodně standardní 

řečové situace i jednoduché a 

frekventované situace týkající se 

pracovní činnosti 

 pouţívá stylisticky vhodné obraty 

umoţňující nekonfliktní vztahy a 

komunikaci 

 dokáţe experimentovat, zkoušet a 

hledat způsoby vyjádření srozumitelné 

pro posluchače 

 zapojí se do hovoru bez přípravy 

- vyjádření radosti, zklamání, naděje  

Poznatky o zemích 

výsledky vzdělávání  učivo  

 prokazuje znalosti prostředí zemí dané 

jazykové oblasti z pohledu 

zeměpisného, demografického, 

hospodářského, politického a 

kulturního atp. 

- vybrané poznatky všeobecného i odborného 

charakteru k poznání země (zemí) příslušné 

jazykové oblasti, kultury, umění a literatury, 

tradic a společenských zvyklostí 
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4.1.3. Německý jazyk 

Vzdělávání v cizím jazyce navazuje na stanovenou výstupní úroveň tříletého středního 

vzdělání s výučním listem, kde absolvent oboru dosáhne dle poţadavků RVP úrovně A2+ 

podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.  

V závěru nástavbového studia čeká ţáka sloţení maturitní zkoušky z cizího jazyka, jejímţ 

nezbytným předpokladem je dosaţení jazykové úrovně B1. 

vzdělávání v cizím jazyce v nástavbovém studiu směřuje k osvojení jazykových znalostí a 

komunikativních jazykových kompetencí na úrovni B1 podle Společného evropského 

referenčního rámce pro jazyky. Rozsah produktivní slovní zásoby se u ţáků rozšíří z jiţ 

aktivně pouţívaných lexikálních jednotek získaných za dobu středního vzdělávání s výučním 

listem tak, ţe ţák celkově dosáhne 2300 lexikálních jednotek na konci nástavbového 

studia.Při dosaţení tohoto předpokladu bude ţák schopen přistoupit k maturitní zkoušce z 

cizího jazyky na základní úrovni.  

 

Vzdělávání směřuje k tomu, aby ţáci dovedli:  

- komunikovat v cizím jazyce v rúzných situacích ţivota, v projevech mluvených i psaných na 

všeobecná i odborná témata; volit adekvátní komunikační strategie a jazykové prostředky  

- efektivně pracovat s cizojazyčným textem včetně odborného, umět jej zpracovat a vyuţívat 

jako zdroje poznání i jako prostředku ke zkvalitňování svých jazykových znalostí a 

dovedností  

- získávat informace o světě, zvláště o zemích studovaného jazyka, a získané poznatky včetně 

odborných ze svého oboru vyuţívat ke komunikaci  

- pracovat s informacemi a zdroji informací v cizím jazyce, včetně internetu nebo CD-ROM, 

se slovníky, jazykovými aj. cizojazyčnými přiručkami, vyuţívat tyto informační zdroje ke 

studiu jazyka i k prohlubování svých všeobecných vědomostí a dovedností  

- vyuţívat vybrané metody a postupy efektivního studia cizího jazyka ke studiu dalších 

jazyků, příp. k dalšímu vzdělávání; vyuţívat vědomosti a dovednosti získané ve výuce 

mateřského jazyka při studiu jazyků  

- chápat a respektovat tradice, zvyky a odlišné sociální a kulturní hodnoty jiných národů a 

jazykových oblastí, ve vztahu k představitelům jiných kultur se projevovat v souladu se 

zásadami demopkracie  

 

Vzdělávání a komunikace v cizím jazyce se významně podílí na přípravě ţáků na aktivní 

ţivot v multikulturní společnosti v oblasti osobní i pracovní.  

K podpoře výuky cizího jazyka je vhodné pracovat s multimediálními výukovými programy a 

internetem, vyuţívat nabízené evropské programy. 

1. ročník, 2 h týdně, volitelný (Cizí jazyk) 

Klíčové kompetence  

KOMUNIKATIVNÍ KOMPETENCE 

 zvládat komunikaci nejméně v jednom v cizím jazyce při běţné komunikaci v 

cizojazyčném prostředí 

 vyuţívat cizí jazyk pro základní pracovní komunikaci (např. zvládat odbornou 

terminologii a pracovní pokyny, orientovat se v jednodušším odborném textu) 
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Řečové dovednosti 

 

výsledky vzdělávání  učivo  

 nalezne v promluvě hlavní a vedlejší 

myšlenky a důleţité informace 

 čte s porozuměním věcně i jazykově 

přiměřené texty, orientuje se v textu 

 uplatňuje různé techniky čtení textu 

 přednese připravenou prezentaci ze 

svého oboru a reaguje na jednoduché 

dotazy publika 

 vypráví jednoduché příběhy, záţitky, 

popíše své pocity 

 pronese jednoduše zformulovaný 

monolog před publikem 

 vyměňuje si informace, které jsou 

běţné při neformálních hovorech 

 vyřeší většinu běţných denních situací, 

které se mohou odehrát v 

cizojazyčném prostředí 

- receptivní řečová dovednost sluchová = 

poslech s porozuměním monologických i 

dialogických projevů  

- receptivní řečová dovednost zraková = čtení 

a práce s textem včetně odborného  

- produktivní řečová dovednost ústní = 

mluvení zaměřené situačně i tematicky  

- produktivní řečová dovednost písemná = 

zpracování textu v podobě reprodukce, 

osnovy, výpisků, anotací, apod.  

- jednoduchý překlad  

- interaktivní řečové dovednosti = střídání 

receptivních a produktivních činností  

- interakce ústní  

- interakce písemná 

Jazykové prostředky 

 

výsledky vzdělávání  učivo  

 vyslovuje srozumitelně co nejblíţe 

přirozené výslovnosti, rozlišuje 

základní zvukové prostředky daného 

jazyka a koriguje odlišnosti zvukové 

podoby jazyka 

 dodrţuje základní pravopisné normy v 

písemném projevu, opravuje chyby 

- výslovnost (zvukové prostředky jazyka)  

- slovní zásoba a její tvoření  

- gramatika (tvarosloví a větná skladba)  

- grafická podoba jazyka a pravopis 

Tematické okruhy 

 

výsledky vzdělávání  učivo  

 domluví se v běţných situacích; získá i 

poskytne informace 

- osobní údaje  

- dům a domov  

- kaţdodenní ţivot  

- volný čas  

- zábava 

Komunikační situace 

výsledky vzdělávání  učivo  

 přednese připravenou prezentaci ze 

svého oboru a reaguje na jednoduché 

- získávání a předávání informací, např. 

sjednání schůzky 
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dotazy publika 

 vypráví jednoduché příběhy, záţitky, 

popíše své pocity 

 vyměňuje si informace, které jsou 

běţné při neformálních hovorech 

 vyřeší většinu běţných denních situací, 

které se mohou odehrát v 

cizojazyčném prostředí 

Jazykové funkce 

výsledky vzdělávání  učivo  

 dodrţuje základní pravopisné normy v 

písemném projevu, opravuje chyby 

- obraty při zahájení a ukončení rozhovoru  

- vyjádření ţádosti, prosby 

Poznatky o zemích 

výsledky vzdělávání  učivo  

 prokazuje znalosti prostředí zemí dané 

jazykové oblasti z pohledu 

zeměpisného, demografického, 

hospodářského, politického a 

kulturního atp. 

- vybrané poznatky všeobecného i odborného 

charakteru k poznání země (zemí) příslušné 

jazykové oblasti, kultury, umění a literatury, 

tradic a společenských zvyklostí 

 

2. ročník, 2 h týdně, volitelný (Cizí jazyk) 

 

Klíčové kompetence  

KOMUNIKATIVNÍ KOMPETENCE 

 zvládat komunikaci nejméně v jednom v cizím jazyce při běţné komunikaci 

v cizojazyčném prostředí 

 vyuţívat cizí jazyk pro základní pracovní komunikaci (např. zvládat odbornou 

terminologii a pracovní pokyny, orientovat se v jednodušším odborném textu) 

Řečové dovednosti 

 

výsledky vzdělávání  učivo  

 rozpozná význam obecných sdělení a 

hlášení 

 sdělí obsah, hlavní myšlenky či 

informace vyslechnuté nebo přečtené 

 zaznamená písemně podstatné 

myšlenky a informace z textu, 

- receptivní řečová dovednost sluchová = 

poslech s porozuměním monologických i 

dialogických projevů  

- receptivní řečová dovednost zraková = čtení 

a práce s textem včetně odborného  

- produktivní řečová dovednost ústní = 
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zformuluje vlastní myšlenky a vytvoří 

text o událostech a záţitcích v podobě 

popisu, sdělení, vyprávění, dopisu a 

odpovědi na dopis 

 vyjádří písemně svůj názor na text 

 vyhledá, zformuluje a zaznamená 

informace nebo fakta týkající se 

studovaného oboru 

 přeloţí text a pouţívá slovníky i 

elektronické 

 při pohovorech, na které je připraven, 

klade vhodné otázky a reaguje na 

dotazy tazatele 

 poţádá o upřesnění nebo zopakování 

sdělené informace, pokud nezachytí 

přesně význam sdělení 

 přeformuluje a objasní pronesené 

sdělení a zprostředkuje informaci 

dalším lidem 

 vyplní jednoduchý neznámý formulář 

mluvení zaměřené situačně i tematicky  

- produktivní řečová dovednost písemná = 

zpracování textu v podobě reprodukce, 

osnovy, výpisků, anotací, apod.  

- jednoduchý překlad  

- interaktivní řečové dovednosti = střídání 

receptivních a produktivních činností  

- interakce ústní  

- interakce písemná 

Jazykové prostředky 

výsledky vzdělávání  učivo  

 pouţívá vhodně základní odbornou 

slovní zásobu ze svého studijního 

oboru 

 uplatňuje základní způsoby tvoření 

slov v jazyce 

- výslovnost (zvukové prostředky jazyka)  

- slovní zásoba a její tvoření  

- gramatika (tvarosloví a větná skladba)  

- grafická podoba jazyka a pravopis 

Tematické okruhy 

výsledky vzdělávání  učivo  

 vyjadřuje se ústně i písemně k 

tématům osobního ţivota a k tématům 

z oboru vzdělání 

- jídlo a nápoje  

- sluţby  

- cestování  

- mezilidské vztahy  

- péče o tělo a zdraví 

Komunikační situace 

výsledky vzdělávání  učivo  

 vyjádří písemně svůj názor na text 

 poţádá o upřesnění nebo zopakování 

sdělené informace, pokud nezachytí 

přesně význam sdělení 

- získávání a předávání informací, např. 

sjednání schůzky, objednávka sluţby 
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Jazykové funkce 

výsledky vzdělávání  učivo  

 vyplní jednoduchý neznámý formulář 

 vyjadřuje se ústně i písemně k 

tématům osobního ţivota a k tématům 

z oboru vzdělání 

- vyjádření pozvání, odmítnutí 

Poznatky o zemích 

výsledky vzdělávání  učivo  

 uplatňuje v komunikaci vhodně 

vybraná sociokulturní specifika daných 

zemí 

- vybrané poznatky všeobecného i odborného 

charakteru k poznání země (zemí) příslušné 

jazykové oblasti, kultury, umění a literatury, 

tradic a společenských zvyklostí 

 

3. ročník, 2 h týdně, volitelný (Cizí jazyk) 

Klíčové kompetence  

KOMUNIKATIVNÍ KOMPETENCE 

 zvládat komunikaci nejméně v jednom v cizím jazyce při běţné komunikaci v 

cizojazyčném prostředí 

 vyuţívat cizí jazyk pro základní pracovní komunikaci (např. zvládat odbornou 

terminologii a pracovní pokyny, orientovat se v jednodušším odborném textu) 

 

Řečové dovednosti 

 

výsledky vzdělávání  učivo  

 rozumí přiměřeným souvislým 

projevům a diskusím rodilých 

mluvčích pronášeným ve standardním 

hovorovém tempu 

 odhaduje význam neznámých výrazů 

podle kontextu a způsobu tvoření 

 sdělí a zdůvodní svůj názor 

 vyjadřuje se téměř bezchybně v 

běţných, předvídatelných situacích 

 dokáţe experimentovat, zkoušet a 

hledat způsoby vyjádření srozumitelné 

pro posluchače 

 zapojí se do hovoru bez přípravy 

 zapojí se do odborné debaty nebo 

argumentace, týká-li se známého 

tématu 

 zaznamená vzkazy volajících 

- receptivní řečová dovednost sluchová = 

poslech s porozuměním monologických i 

dialogických projevů  

- receptivní řečová dovednost zraková = čtení 

a práce s textem včetně odborného  

- produktivní řečová dovednost ústní = 

mluvení zaměřené situačně i tematicky  

- produktivní řečová dovednost písemná = 

zpracování textu v podobě reprodukce, 

osnovy, výpisků, anotací, apod.  

- jednoduchý překlad  

- interaktivní řečové dovednosti = střídání 

receptivních a produktivních činností  

- interakce ústní  

- interakce písemná 
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Jazykové prostředky 

 

výsledky vzdělávání  učivo  

 rozumí přiměřeným souvislým 

projevům a diskusím rodilých 

mluvčích pronášeným ve standardním 

hovorovém tempu 

 dokáţe experimentovat, zkoušet a 

hledat způsoby vyjádření srozumitelné 

pro posluchače 

 pouţívá opisné prostředky v 

neznámých situacích, při vyjadřování 

sloţitých myšlenek 

 pouţívá stylisticky vhodné obraty 

umoţňující nekonfliktní vztahy a 

komunikaci 

 prokazuje znalosti prostředí zemí dané 

jazykové oblasti z pohledu 

zeměpisného, demografického, 

hospodářského, politického a 

kulturního atp. 

- výslovnost (zvukové prostředky jazyka)  

- slovní zásoba a její tvoření  

- gramatika (tvarosloví a větná skladba)  

- grafická podoba jazyka a pravopis 

Tematické okruhy¨ 

 

výsledky vzdělávání  učivo  

 řeší pohotově a vhodně standardní 

řečové situace i jednoduché a 

frekventované situace týkající se 

pracovní činnosti 

 pouţívá stylisticky vhodné obraty 

umoţňující nekonfliktní vztahy a 

komunikaci 

- nakupování  

- vzdělávání  

- zaměstnání  

- počasí  

- Česká republika  

Komunikační situace 

 

výsledky vzdělávání  učivo  

 zapojí se do hovoru bez přípravy 

 zapojí se do odborné debaty nebo 

argumentace, týká-li se známého 

tématu 

 zaznamená vzkazy volajících 

- vyřízení vzkazu apod. 
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Jazykové funkce 

výsledky vzdělávání  učivo  

 komunikuje s jistou mírou sebedůvěry 

a aktivně pouţívá získanou slovní 

zásobu včetně vybrané frazeologie v 

rozsahu daných tematických okruhů, 

zejména v rutinních situacích 

kaţdodenního ţivota a vlastních zálib 

 pouţívá opisné prostředky v 

neznámých situacích, při vyjadřování 

sloţitých myšlenek 

- vyjádření radosti, zklamání, naděje  

Poznatky o zemích 

výsledky vzdělávání  učivo  

 prokazuje znalosti prostředí zemí dané 

jazykové oblasti z pohledu 

zeměpisného, demografického, 

hospodářského, politického a 

kulturního atp. 

- vybrané poznatky všeobecného i odborného 

charakteru k poznání země (zemí) příslušné 

jazykové oblasti, kultury, umění a literatury, 

tradic a společenských zvyklostí 

 

4.2. Společenskovědní vzdělávání 

4.2.1. Základy společenských věd 

Obecným cílem společenskovědního vzdělávání v odborném školství je připravit ţáky na 

aktivní a odpovědný ţivot v demokratické společnosti. Společenskovědní vzdělávání směřuje 

k pozitivnímu ovlivňování hodnotové orientace ţáků, aby byli slušnými lidmi a odpovědnými 

občany svého demokratického státu, aby jednali uváţlivě nejen pro vlastní prospěch, ale téţ  

pro veřejný zájem. Kultivuje jejich historické vědomí, a tím je učí hlouběji rozumět jejich 

současnosti, učí je uvědomovat si vlastní identitu, kriticky myslet, nenechat se manipulovat a 

co nejvíce porozumět světu, v němţ ţijí.  

 

Vzdělávání směřuje k tomu, aby ţáci získali nebo si rozvinuli tyto obecné kompetence:  

− vyuţívat svých společenskovědních vědomostí a dovedností v praktickém ţivotě: ve styku s 

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

filozoficko-etického rozhodování, hodnocení a jednání, při řešení svých problémů právního a 

sociálního charakteru;  

− získávat a kriticky hodnotit informace z různých zdrojů – z verbálních textů (tj. tvořených 

slovy), z ikonických textů (obrazy, fotografie, schémata, mapy, …) a kombinovaných textů 

(např. film);  

− formulovat věcně, pojmově a formálně správně své názory na sociální, politické, praktické 

ekonomické a etické otázky, náleţitě je podloţit argumenty, debatovat o nich s partnery.  

 

Společenskovědní vzdělávání usiluje o formování a posilování těchto pozitivních citů, 

postojů, preferencí a hodnot:  
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− jednat odpovědně a přijímat odpovědnost za své rozhodnutí a jednání; ţít čestně;  

− cítit potřebu občanské aktivity, váţit si demokracie a svobody, usilovat o její zachování a 

zdokonalování; preferovat demokratické hodnoty a přístupy před nedemokratickými, i kdyţ 

má demokracie své stinné stránky (korupce, kriminalita,…), jednat v souladu humanitou a 

vlastenectvím, s demokratickými občanskými ctnostmi, respektovat lidská práva, chápat meze 

lidské svobody a tolerance, jednat odpovědně a solidárně;  

− kriticky posuzovat skutečnost kolem sebe, přemýšlet o ní, tvořit si vlastní úsudek, nenechat 

se manipulovat;  

− uznávat, ţe základní hodnotou je ţivot, a proto je třeba si ţivota váţit a chránit jej;  

− na základě vlastní identity ctít identitu jiných lidí, povaţovat je za stejně hodnotné jako sebe 

sama – tedy oprostit se ve vztahu k jiným lidem od předsudků a předsudečného jednání, 

intolerance, rasismu, etnické, náboţenské a jiné nesnášenlivosti;  

− cílevědomě zlepšovat a chránit ţivotní prostředí, jednat v duchu udrţitelného rozvoje;  

− váţit si hodnot lidské práce, jednat hospodárně, neničit hodnoty, ale pečovat o ně, snaţit se 

zanechat po sobě něco pozitivního pro vlastní blízké lidi i širší komunitu;  

− chtít si klást v ţivotě praktické otázky filozofického a etického charakteru a hledat na ně 

v diskusi s jinými lidmi i se sebou samým odpovědi.  

 

Ve společenskovědní oblasti vzdělávání je kladen důraz nikoliv na sumu teoretických 

poznatků, ale na přípravu pro praktický ţivot a celoţivotní vzdělávání. Doplňuje a rozšiřuje se 

vzdělání, které ţáci získali ve vzdělávání oborů středního vzdělání s výučním listem tak, aby 

byli schopni zvládnout poţadavky maturitní zkoušky z občanského základu.  

První obsahový okruh učiva můţe být pojat jako školní dějepis, zaměřený na dějiny 

20. století, nebo jako jiná konstrukce kurikula vytvořená na základě didaktického systému 

vybraného z jiných společenskovědních oblastí.  

1. ročník, 1 h týdně, povinný 

Klíčové kompetence  

PERSONÁLNÍ A SOCIÁLNÍ KOMPETENCE 

 adaptovat se na měnící se ţivotní a pracovní podmínky a podle svých moţností je 

pozitivně ovlivňovat 

KOMPETENCE K CELOŢIVOTNÍMU UČENÍ 

 být motivováni k celoţivotnímu učení, překonávat překáţky a být vytrvalí v 

zájmu úspěšnosti učení 

OBČANSKÉ KOMPETENCE A KULTURNÍ POVĚDOMÍ 

 jednat odpovědně, samostatně a iniciativně nejen ve vlastním, ale i ve veřejném 

zájmu 

KOMUNIKATIVNÍ KOMPETENCE 

 vyjadřovat se přiměřeně účelu jednání a komunikační situaci v projevech 

mluvených i psaných, vhodně se prezentovat, zpracovávat souvislé, obsahově i 

stylisticky náročnější texty 

Svět,československá a česká společnost ve 20.stol.  

výsledky vzdělávání  učivo  

 charakterizuje tři velké války 

dvacátého století, popíše jejich 

důsledky pro svět, Evropu a čs. stát 

 vysvětlí vývoj české a čs. společnosti a 

státu ve 20. století; zhodnotí význam 

- tři světové války – první, druhá a válka 

studená; důsledky válek; svět po první a druhé 

světové válce  

- vývoj a zápas československé demokracie – 

osobnosti, politické systémy, vláda a moc, 
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významných osobností 

 uvede příklady dopadu totalitních 

reţimů na ţivot lidí 

 charakterizuje ideologie, které se 

uplatnily ve 20. století 

 vysvětlí rozpad koloniální soustavy v 

tzv. třetím světě a debatuje o jeho 

problémech i úspěších 

problémy a úspěchy;  

- dopad válek a totalitních systémů na ţivot 

lidí a stát  

- staré a nové ideologie – liberalismus, 

konservatismus, komunismus, socialismus, 

nacionalismus, feminismus, 

environmentalismus  

- třetí svět ve 20. století – třetí svět a světové 

války, krize kolonialismu, problémy a úspěch 

třetího světa na konci 20. století 

2. ročník, 1 h týdně, povinný 

Klíčové kompetence  

OBČANSKÉ KOMPETENCE A KULTURNÍ POVĚDOMÍ 

 zajímat se o politické a společenské dění u nás i ve světě a být schopni kriticky 

přistupovat k realitě, vytvářet si vlastní argumenty podloţený názor 

 chápat význam kvalitního ţivotního prostředí pro člověka a jednat v duchu 

udrţitelného rozvoje; uvědomovat si odpovědnost za vlastní ţivot a 

spoluodpovědnost při zabezpečování ochrany ţivota a zdraví ostatních 

Odborné kompetence  

DBÁT NA BEZPEČNOST PRÁCE A OCHRANU ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 

 chápat 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 udrţení certifikátu jakosti podle příslušných norem 

 osvojit si zásady a návyky bezpečné a zdraví neohroţující pracovní činnosti 

včetně zásad ochrany zdraví při práci u zařízení se zobrazovacími jednotkami 

(monitory, displeji apod.), rozpoznat moţnost nebezpečí úrazu nebo ohroţení 

zdraví a byli schopni zajistit odstranění závad a moţných rizik 

Soudobý svět a česká společnost na prahu 21.stol. 

výsledky vzdělávání  učivo  

 srovná jednotlivé civilizace 

současného světa (velké kulturní 

okruhy) 

 popíše současnou politiku velmocí a 

vyspělých států 

 charakterizuje konflikty a místa napětí 

v současném světě 

 debatuje o globálních problémech 

 popíše globalizaci, její dopad na státy i 

na ţivot lidí 

 vysvětlí zapojení České republiky do 

mezinárodních struktur 

 charakterizuje českou společnost na 

počátku 21. století 

 debatuje o obyvatelstvu České 

republiky na počátku 21. století, o 

prognózách jeho vývoje, o 

multikulturním souţití v Evropě a v 

- velké civilizační okruhy současného světa  

- velmoci a vyspělé země současného světa  

- bezpečnost lidí, napětí a konflikty 

současného světa  

- globální problémy  

- globalizace a současné státy, vliv na ţivot 

lidí - zapojení České republiky do 

mezinárodních struktur; integrace a 

desintegrace ve světě  

- obyvatelstvo České republiky – současný 

stav, prognózy, multikulturní souţití  
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České republice 

 analyzuje vybraný problém české 

společnosti z hlediska médií a jiných 

zdrojů 

pokrytí průřezových témat - ODS 

3. ročník, 1 h týdně, povinný 

Klíčové kompetence  

OBČANSKÉ KOMPETENCE A KULTURNÍ POVĚDOMÍ 

 zajímat se o politické a společenské dění u nás i ve světě a být schopni kriticky 

přistupovat k realitě, vytvářet si vlastní argumenty podloţený názor 

 chápat význam kvalitního ţivotního prostředí pro člověka a jednat v duchu 

udrţitelného rozvoje; uvědomovat si odpovědnost za vlastní ţivot a 

spoluodpovědnost při zabezpečování ochrany ţivota a zdraví ostatních 

Odborné kompetence  

DBÁT NA BEZPEČNOST PRÁCE A OCHRANU ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 

 chápat 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 udrţení certifikátu jakosti podle příslušných norem 

 osvojit si zásady a návyky bezpečné a zdraví neohroţující pracovní činnosti 

včetně zásad ochrany zdraví při práci u zařízení se zobrazovacími jednotkami 

(monitory, displeji apod.), rozpoznat moţnost nebezpečí úrazu nebo ohroţení 

zdraví a byli schopni zajistit odstranění závad a moţných rizik 

  

Praktická filozofie a filozofická antropologie 

výsledky vzdělávání  učivo  

 vysvětlí, jaké otázky řeší filozofie 

 dovede pouţívat vybraný pojmový 

aparát filozofie, tj. ten, který byl 

součástí učiva 

 dovede pracovat s jemu obsahově a 

formálně dostupným filozofickým 

textem 

 debatuje o praktických filozofických a 

etických otázkách, a to s vyuţitím 

textů z děl významných představitelů 

filozoficko-etického a 

antropologického myšlení 

 srovná různé názory na otázky 

praktické etiky a zaujme k nim vlastní 

stanovisko, opřené o argumenty 

 vysvětlí, proč jsou lidé za své názory, 

postoje a jednání odpovědni jiným 

lidem 

- lidské myšlení v předfilosofickém období, 

mýtus; vznik filozofie a základní filozofické 

problémy, hlavní filozofické disciplíny  

- význam filozofie a etiky v ţivotě člověka, 

smysl filozofie a etiky pro řešení ţivotních 

situací  

- hledání smyslu ţivota, spokojenosti a štěstí; 

stárnutí a smrt  

- čest, úcta, svědomí  

- jazyk a dorozumívání  

- člověk, národ, vlast; etnické, náboţenské, 

sociální skupiny a komunity, význam 

komunitní spolupráce; prosociální jednání  

- svoboda a odpovědnost, pravda  

- vina, trest a smíření  

- ţeny a muţi, genderová rovnost  

- vesnice a města, problémy urbanizace  

- výchova a vzdělávání 

pokrytí průřezových témat - ODS 
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4.3. Matematické vzdělávání 

4.3.1. Matematika 

Obecným cílem matematického vzdělávání je výchova člověka, který bude umět pouţívat 

matematiku v různých ţivotních situacích.  

Uvedené výsledky vzdělávání představují základ matematického vzdělávání pro daný stupeň 

vzdělání a navazují na obsah a výsledky vzdělávání stanovené RVP pro tříleté obory vzdělání 

s výučním listem. V oborech vzdělání se zvýšenými nároky na matematické vzdělávání rozšíří 

škola ve svém školním vzdělávacím programu matematické vzdělávání podle potřeb 

odborného vzdělávání. 

1. ročník, 2 h týdně, povinný 

Klíčové kompetence  

MATEMATICKÁ A FINANČNÍ GRAMOTNOST 

 aplikovat matematické postupy a znalosti při řešení různých úkolů v běţných 

situacích včetně pracovních a pro další, zejména odborné vzdělávání 

KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ 

 pojmenovat a analyzovat vzniklý problém (problematickou situaci) v celém jeho 

kontextu 

Číslo a proměnná 

výsledky vzdělávání  učivo  

 provádí aritmetické operace v mnoţině 

reálných čísel 

 pouţívá absolutní hodnotu, zapíše a 

znázorní interval, provádí operace s 

intervaly(sjednocení, průnik) 

 provádí operace s mnohočleny, 

lomenými výrazy, výrazy obsahujícími 

mocniny a odmocniny, upravuje 

číselné výrazy 

 řeší lineární a kvadratické rovnice a 

jejich soustavy, lineární a kvadratické 

nerovnice 

 pouţívá ekvivalentní a neekvivalentní 

úpravy 

 aplikuje funkční vztahy při řešení 

goniometrických, exponenciálních a 

logaritmických rovnic 

- číselné obory – reálná čísla a jejich vlastnosti  

- absolutní hodnota reálného čísla, interval  

- výrazy s proměnnými  

- mocniny s celým a racionálním exponentem, 

odmocniny  

- rovnice a nerovnice 
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Funkce a její průběh 

výsledky vzdělávání  učivo  

 načrtne grafy jednotlivých funkcí a 

určí jejich vlastnosti 

- základní poznatky o funkcích  

- funkce lineární, kvadratická, lineární lomená, 

exponenciální, logaritmická a goniometrické 

funkce  

2. ročník, 2 h týdně, povinný 

Klíčové kompetence  

MATEMATICKÁ A FINANČNÍ GRAMOTNOST 

 aplikovat matematické postupy a znalosti při řešení různých úkolů v běţných 

situacích včetně pracovních a pro další, zejména odborné vzdělávání 

KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ 

 pojmenovat a analyzovat vzniklý problém (problematickou situaci) v celém jeho 

kontextu 

Funkce a její průběh 

výsledky vzdělávání  učivo  

 aplikuje poznatky o funkcích a 

aritmetické a geometrické posloupnosti 

při řešení praktických úloh 

 provádí výpočty jednoduchých 

finančních záleţitostí a orientuje se v 

základních pojmech finanční 

matematiky 

- aritmetická a geometrická posloupnost, 

finanční matematika 

Geometrie 

výsledky vzdělávání  učivo  

 řeší úlohy na polohové a metrické 

vlastnosti rovinných útvarů 

 uţívá věty o shodnosti a podobnosti 

trojúhelníků v početních i 

konstrukčních úlohách 

 určí povrch a objem základních těles s 

vyuţitím funkčních vztahů a 

trigonometrie 

 provádí operace s vektory, řeší 

analyticky polohové a metrické vztahy 

bodů a přímek, uţívá různá analytická 

vyjádření přímky 

- rovinné útvary  

- shodnost a podobnost trojúhelníků  

- shodná zobrazení, stejnolehlost  

- mnoţiny bodů dané vlastnosti  

- vektory  

- přímka a její analytické vyjádření 
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3. ročník, 1 h týdně, povinný 

Klíčové kompetence  

KOMPETENCE VYUŢÍVAT PROSTŘEDKY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ 

A PRACOVAT S INFORMACEMI 

 získávat informace z otevřených zdrojů a dále je zpracovávat 

MATEMATICKÁ A FINANČNÍ GRAMOTNOST 

 rozumět matematicky vyjádřeným informacím, umět interpretovat statistické a 

ekonomické údaje 

 zvládat řešení svých sociálních i ekonomických záleţitostí s ohledem na měnící se 

ţivotní situace, být finančně gramotní 

KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ 

 pojmenovat a analyzovat vzniklý problém (problematickou situaci) v celém jeho 

kontextu 

Práce s daty, kombinatorika a pravděpodobnost 

výsledky vzdělávání  učivo  

 vyuţívá vztahy pro počet variací, 

permutací a kombinací bez opakování 

 určí pravděpodobnost náhodného jevu 

kombinatorickým postupem 

 čte, vyhodnotí a sestaví tabulky, 

diagramy a grafy se statistickými údaji 

- variace, permutace a kombinace bez 

opakování  

- náhodný jev a jeho pravděpodobnost  

- rozdělení pravděpodobnosti náhodné 

veličiny  

- základy statistiky (tabulky, diagramy a grafy 

se statistickými údaji) 

 

4.4. Vzdělávání v informačních a komunikačních technologiích 

4.4.1. Vzdělávání v informačních a komunikačních technologiích 

Cílem vzdělávání v informačních a komunikačních technologiích je naučit ţáky pracovat s 

prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat s informacemi.  

Vzdělávání v nástavbovém studiu navazuje na poţadavky vymezené pro tuto oblast v RVP 

pro tříleté obory vzdělání s výučním listem kategorie H a na reálné dovednosti ţáků. 

Ţáci si prohloubí osvojené dovednosti, naučí se pouţívat operační systém, kancelářský 

software a pracovat s dalším běţným aplikačním programovým vybavením (včetně 

specifického programového vybavení pouţívaného v příslušné profesní oblasti).  

Jedním ze stěţejních témat oblasti informačních a komunikačních technologií, a tedy i cílů 

výuky je, aby ţák zvládl efektivně komunikovat pomocí Internetu a pracovat s informacemi 

(zejména s vyuţitím 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 ţáci přecházeli k náročnějším tématům 

a úkolům.  
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Vzdělávání v informačních a komunikačních technologiích je dále vhodné rozšířit podle 

aktuálních vzdělávacích potřeb, jejichţ příčinou mohou být změny na trhu práce, vývoj 

informačních a komunikačních technologií a specifika oboru, v němţ je ţák připravován. 

 

2. ročník, 1 h týdně, povinný 

Klíčové kompetence  

KOMPETENCE VYUŢÍVAT PROSTŘEDKY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ 

A PRACOVAT S INFORMACEMI 

 pracovat s osobním počítačem a dalšími prostředky informačních a 

komunikačních technologií 

KOMPETENCE K CELOŢIVOTNÍMU UČENÍ 

 získávat, zpracovávat a osvojovat si nové znalosti a dovednosti, vyhledávat a 

vyuţívat dostupné moţnosti a prostředky k učení, pomoc a podporu 

Odborné kompetence  

PROVÁDĚT ADMINISTRATIVNÍ ČINNOSTI 

 pracovat se specifickým programovým vybavením pouţívaným v profesní oblasti 

Práce s počítačem 

výsledky vzdělávání  učivo  

 pouţívá počítač a jeho periferie 

(obsluhuje je, detekuje chyby, 

vyměňuje spotřební materiál) 

- hardware  

- software  

- osobní počítač  

- principy fungování  

- části počítače  

- periferie  

pokrytí průřezových témat  

IKT 

Operační systém 

výsledky vzdělávání  učivo  

 pracuje s prostředky správy operačního 

systému, na základní úrovni 

konfiguruje operační systém, nastavuje 

jeho uţivatelské prostředí 

- operační systém, jeho nastavení  

- základní a aplikační programové vybavení  

pokrytí průřezových témat  

IKT 
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Soubory, adresářová struktura 

výsledky vzdělávání  učivo  

 je si vědom moţností a výhod, ale i 

rizik (zabezpečení dat před zneuţitím, 

ochrana dat před zničením, porušování 

autorských práv) a omezení (zejména 

technických a technologických) 

spojených s pouţíváním výpočetní 

techniky 

 aplikuje výše uvedené – zejména 

aktivně vyuţívá prostředky 

zabezpečení dat před zneuţitím a 

ochrany dat před zničením 

 orientuje se v běţném systému – chápe 

strukturu dat a moţnosti jejich uloţení, 

rozumí a orientuje se v systému 

adresářů, ovládá základní práce se 

soubory (vyhledávání, kopírování, 

přesun, mazání), odlišuje a rozpoznává 

základní typy souborů a pracuje s nimi 

- data, soubor, sloţka, souborový manaţer  

- komprese dat  

- prostředky zabezpečení dat před zneuţitím a 

ochrany dat před zničením  

pokrytí průřezových témat  

IKT 

Souhrnné cíle 

výsledky vzdělávání  učivo  

 ovládá principy algoritmizace úloh a 

sestavuje algoritmy řešení konkrétních 

úloh (dekompozice úlohy na jednotlivé 

elementárnější činnosti za pouţití 

přiměřené míry abstrakce) 

 vyuţívá nápovědy a manuálu pro práci 

se základním a aplikačním 

programovým vybavením i běţným 

hardware 

 má vytvořeny předpoklady učit se 

pouţívat nové aplikace, zejména za 

pomoci manuálu a nápovědy, 

rozpoznává a vyuţívá analogií ve 

funkcích a ve způsobu ovládání 

různých aplikací 

- ochrana autorských práv  

- algoritmizace  

- nápověda, manuál  

pokrytí průřezových témat  

IKT 
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Práce v lokální síti, elektronická komunikace 

výsledky vzdělávání  učivo  

 chápe specifika práce v síti (včetně 

rizik), vyuţívá jejích moţností a 

pracuje s jejími prostředky 

 komunikuje elektronickou poštou, 

ovládá i zaslání přílohy, či naopak její 

přijetí a následné otevření 

 vyuţívá nástroje pro organizování a 

plánování (specializované SW 

nástroje, případně jako další funkce 

sofistikovaného poštovního klienta) 

 ovládá další běţné prostředky online a 

offline komunikace a výměny dat 

- počítačová síť, server, pracovní stanice  

- e-mail, organizace času a plánování, chat, 

messenger 

- připojení k síti a její nastavení  

- specifika práce v síti, sdílení dokumentů a 

prostředků  

- videokonference, telefonie, FTP...  

pokrytí průřezových témat  

IKT 

Práce se standardním programovým vybavením 

výsledky vzdělávání  učivo  

 vytváří, upravuje a uchovává 

strukturované textové dokumenty 

(ovládá typografická pravidla, 

formátování, práce se šablonami, styly, 

objekty, hromadnou korespondenci, 

tvoří tabulky, grafy, makra) 

- textový procesor 

pokrytí průřezových témat  

IKT 

3. ročník, 1 h týdně, povinný 

Klíčové kompetence  

KOMPETENCE VYUŢÍVAT PROSTŘEDKY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ A 

PRACOVAT S INFORMACEMI 

 uvědomovat si nutnost posuzovat rozdílnou věrohodnost různých informačních 

zdrojů a kriticky přistupovat k získaným informacím, být mediálně gramotní 

 získávat informace z otevřených zdrojů a dále je zpracovávat 

 vyuţívat vhodné prostředky online a offline komunikace 

 rozvíjet práci s běţným základním a aplikačním programovým vybavením včetně 

nových aplikací 

 pracovat s osobním počítačem a dalšími prostředky informačních a 

komunikačních technologií 
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Odborné kompetence  

PROVÁDĚT ADMINISTRATIVNÍ ČINNOSTI 

 stylizovat písemnosti věcně a jazykově správně 

 manipulovat s dokumenty (včetně elektronických) podle stanovených pravidel 

Práce se standardním programovým vybavením 

výsledky vzdělávání  učivo  

 vytváří, upravuje a uchovává 

strukturované textové dokumenty 

(ovládá typografická pravidla, 

formátování, práce se šablonami, styly, 

objekty, hromadnou korespondenci, 

tvoří tabulky, grafy, makra) 

 vytváří jednoduché multimediální 

dokumenty (tedy dokumenty v nichţ je 

spojena textová, zvuková a obrazová 

sloţka informace) v některém 

vhodném formátu (HTML dokument, 

dokument textového procesoru, 

dokument vytvořený specializovaným 

SW pro tvorbu prezentací, atp.) 

 ovládá běţné práce s tabulkovým 

procesorem (editace, matematické 

operace, vestavěné a vlastní funkce, 

vyhledávání, filtrování, třídění, tvorba 

grafu,databáze, kontingenční tabulky a 

grafy, příprava pro tisk, tisk) 

 ovládá základní práce v databázovém 

procesoru (editace, vyhledávání, 

filtrování, třídění, relace, tvorba sestav, 

příprava pro tisk, tisk) 

 zná základní typy grafických formátů, 

volí odpovídající programové 

vybavení pro práci s nimi a na základní 

úrovni grafiku tvoří a upravuje 

 pouţívá běţné základní a aplikační 

programové vybavení (aplikace 

dodávané s operačním systémem, dále 

pracuje zejména s aplikacemi tvořícími 

tzv. kancelářský SW jako celkem) 

 pracuje s dalšími aplikacemi 

pouţívanými v příslušné profesní 

oblasti 

 vybírá a pouţívá vhodné programové 

vybavení pro řešení běţných 

konkrétních úkolů 

 rozumí běţným i odborným graficky 

ztvárněným informacím (schémata, 

- textový procesor  

- tabulkový procesor  

- databáze  

- software pro tvorbu prezentací  

- spolupráce částí balíku kancelářského 

software (sdílení a výměna dat, import a 

export dat…)  

- základy tvorby maker a jejich pouţití  

- grafika (rastrová, vektorová, formáty, 

komprese, základy práce v SW nástrojích)  

- další aplikační programové vybavení  



53 

 

grafy apod.) 

pokrytí průřezových témat  

IKT 

Informační zdroje, celosvětová počítačová síť internet 

výsledky vzdělávání  učivo  

 volí vhodné informační zdroje k 

vyhledávání poţadovaných informací a 

odpovídající techniky (metody, 

způsoby) k jejich získávání 

 získává a vyuţívá informace z 

otevřených zdrojů, zejména pak z 

celosvětové sítě Internet, ovládá jejich 

vyhledávání, včetně pouţití filtrování 

 orientuje se v získaných informacích, 

třídí je, analyzuje, vyhodnocuje, 

provádí jejich výběr a dále je 

zpracovává 

 zaznamenává a uchovává textové, 

grafické i numerické informace 

způsobem umoţňujícím jejich rychlé 

vyhledání a vyuţití 

 uvědomuje si nutnost posouzení 

validity informačních zdrojů a pouţití 

informací relevantních pro potřeby 

řešení konkrétního problému 

 správně interpretuje získané informace 

a výsledky jejich zpracování následně 

prezentuje vhodným způsobem s 

ohledem na jejich další uţivatele 

- informace, práce s informacemi  

- zdroje informací  

- internet  

pokrytí průřezových témat  

IKT 

4.5. Odborné vzdělávání 

4.5.1. Ekonomika 

Cílem předmětu ekonomika je rozvíjet ekonomické myšlení ţáků, upevňovat jejich právní 

vědomí a vést je k hospodárnému jednání a chování. Ţáci získávají základní teoretické 

znalosti, a to jak z oblasti mikroekonomie, tak z oblasti makroekonomických ukazatelů, které 

jim umoţní porozumět stavu národního hospodářství a směru jeho vývoje. 

 

Důleţitou součástí přípravy je seznámení se základními právními pojmy a předpisy 

rozhodnými pro podnikatelskou činnost a podnikovými činnostmi - hlavní činností podniku, 
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zásobováním, personálními činnostmi a odbytem. Okruh dále poskytuje ţákům informace 

z oblasti různých právních forem podnikání s důrazem na ţivnostenské podnikání.  

 

Učivo o finančním trhu a hospodaření podniku umoţní ţákům porozumět principu 

hospodaření podniku a jeho financování s vyuţitím vlastních a cizích zdrojů.  

 

Důraz je kladen zejména na osvojení si praktických dovedností směřujících 

k plnohodnotnému uplatnění se absolventa na trhu práce.  

 

Předmět má úzké mezipředmětové vztahy s předmětem účetnictví. Je dále úzce propojen 

s průřezovým tématem Člověk a svět práce a zároveň i se standardem finanční gramotnosti 

pro střední vzdělávání. V rámci obsahového okruhu se téţ ţáci seznámí se zásadami 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 

 

1. ročník, 2 h týdně, povinný 

Klíčové kompetence  

KOMPETENCE K PRACOVNÍMU UPLATNĚNÍ A PODNIKÁNÍ 

 rozumět podstatě a principům podnikání, mít představu o právních, 

ekonomických, administrativních, osobnostních a etických aspektech 

soukromého podnikání 

Odborné kompetence  

PROVÁDĚT ZÁKLADNÍ PODNIKOVÉ ČINNOSTI 

 dokázat charakterizovat a pojmenovat jednotlivé makroekonomické jevy a 

efektivně vyhodnotit působení těchto jevů na fungování podniku 

 orientovat se v právní úpravě podnikání, občanských a pracovněprávních 

vztazích 

 vést jednání s obchodními partnery 

Podstata fungování trţní ekonomiky 

výsledky vzdělávání  učivo  

 správně pouţívá a aplikuje základní 

ekonomické pojmy 

 vyjádří formou grafu určení 

rovnováţné ceny 

 posoudí správně vliv ceny na nabídku 

a poptávku 

 na příkladu popíše fungování trţního 

mechanismu 

- potřeby, statky, sluţby  

- spotřeba, vzácnost  

- výroba, výrobní faktory  

- hospodářský proces, reprodukce  

- trh a jeho členění  

- trţní subjekty  

- nabídka, poptávka  

- zboţí  

- cena, racionální chování spotřebitele 

Podnikání 

výsledky vzdělávání  učivo  

 rozliší právní formy podnikání a 

dovede charakterizovat jejich základní 

- podnik, podnikání, podnikatel  

- obchodní firma a obchodní rejstřík  
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znaky 

 orientuje se v Ţivnostenském zákoně a 

Obchodním zákoníku 

 porovná druhy ţivností 

 popíše podmínky provozování 

ţivnosti, potřebné doklady a postup 

ohlášení ţivnosti 

 charakterizuje základní povinnosti 

podnikatele vůči státu 

 popíše obchodní společnosti a další 

formy podnikání 

- právní formy podnikání  

- ţivnostenské podnikání  

- vznik a zánik podniku  

Hlavní činnosti podniku 

výsledky vzdělávání  učivo  

 na příkladech charakterizuje obsah a 

průběh příslušné hlavní činnosti 

 orientuje se v problematice péče o 

jakost 

 posoudí ekologické souvislosti výrobní 

činnosti 

- výroba, obchod, ostatní sluţby komerční a 

veřejné  

- péče o jakost  

Národní hospodářství 

výsledky vzdělávání  učivo  

 uvede příklady podniků ve vybraných 

odvětvích národního hospodářství 

 srovná úlohu velkých a malých 

podniků v ekonomice státu 

 porovná hodnoty ukazatelů produktu 

celkem a na l obyvatele 

 vysvětlí vývoj, příčiny, druhy a 

důsledky nezaměstnanosti a úlohu 

státu 

 vysvětlí podstatu inflace a její 

důsledky na finanční situaci obyvatel a 

na příkladu ukáţe jak se bránit jejím 

nepříznivým důsledkům 

 porovná obchodní a platební bilanci 

 na příkladech rozliší příjmy a výdaje 

státního rozpočtu 

- 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  
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2. ročník, 1 h týdně, povinný 

Klíčové kompetence  

PERSONÁLNÍ A SOCIÁLNÍ KOMPETENCE 

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

orientace a ţivotních podmínek 

 adaptovat se na měnící se ţivotní a pracovní podmínky a podle svých moţností je 

pozitivně ovlivňovat 

KOMPETENCE K PRACOVNÍMU UPLATNĚNÍ A PODNIKÁNÍ 

 mít přehled o moţnostech uplatnění na trhu práce v daném oboru, poţadavcích 

na výkon odborné kvalifikace a o základních pracovně-právních vztazích 

 mít přehled o zdrojích informací a poradenských sluţbách týkajících se 

vzdělávání a trhu práce 

Odborné kompetence  

PROVÁDĚT ZÁKLADNÍ PODNIKOVÉ ČINNOSTI 

 provádět základní výpočty spojené s nákupem a skladováním zásob 

 provádět základní výpočty odpisů a vyuţití kapacity dlouhodobého majetku 

JEDNAT EKONOMICKY A V SOULADU SE STRATEGIÍ UDRŢITELNÉHO ROZVOJE 

 efektivně hospodařit s finančními prostředky 

Zabezpečení hlavní činnosti dlouhodobým majetkem 

výsledky vzdělávání  učivo  

 rozliší oběţný a dlouhodobý majetek a 

jeho strukturu 

 provádí běţné 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 vyuţití 

dlouhodobého majetku 

- dlouhodobý majetek, členění, opotřebení, 

odpisy účetní a daňové, kapacita  

- pořízení, oceňování, evidence a vyřazení 

dlouhodobého majetku  

- hospodaření s dlouhodobým majetkem  

Zabezpečení hlavní činnosti oběţným majetkem 

výsledky vzdělávání  učivo  

 rozliší oběţný a dlouhodobý majetek a 

jeho strukturu 

 rozliší druhy oběţného majetku a 

sloţky zásob 

 na příkladu ukáţe postup pořízení 

- oběţný majetek a zásoby  

- pořízení, oceňování, evidence a skladování 

zásob  

- optimalizace zásob a zjištění potřeby nákupu  

- dodavatelsko-odběratelské vztahy  
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materiálu a poţadavky na jeho 

skladování 

 popíše náleţitosti příjemky, skladní 

karty a výdejky materiálu 

 vypočte plánovanou spotřebu 

materiálu a z bilanční rovnice stanoví 

potřebu nákupu 

 orientuje se v právní úpravě 

dodavatelskoodběratelských vztahů 

(rozliší kupní smlouvu a smlouvu o 

dílo občansko a obchodně právní) 

Zabezpečení hlavní činnosti lidskými zdroji, pracovně právní vztahy 

výsledky vzdělávání  učivo  

 na příkladu popíše základní způsoby 

získávání zaměstnanců 

 určí kritéria pro výběr zaměstnanců 

 charakterizuje jednotlivé metody 

hodnocení zaměstnanců 

 vymezí základní oblasti péče o 

zaměstnance 

 orientuje se v zákoníku práce 

 rozliší způsoby ukončení pracovního 

poměru 

 určí náleţitosti v pracovní smlouvě 

 vysvětlí funkci odborů a kolektivní 

smlouvy 

 vysvětlí základní úkoly a povinnosti 

organizace při zajišťování BOZP 

 zdůvodní úlohu státního odborného 

dozoru nad bezpečností práce 

 uvede příklady bezpečnostních rizik, 

event. nejčastější příčiny úrazů a jejich 

prevenci 

 uvede povinnosti pracovníka i 

zaměstnavatele v případě pracovního 

úrazu 

- zjištění potřeby zaměstnanců  

- získávání a výběr zaměstnanců  

- hodnocení zaměstnanců  

- péče o zaměstnance  

- vznik a zánik pracovního poměru  

- práva a povinnosti zaměstnance a 

zaměstnavatele v pracovním poměru  

- postavení odborů, kolektivní smlouva  

- bezpečnost a ochrana zdraví při práci, 

hygiena práce, poţární prevence  
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3. ročník, 2 h týdně, povinný 

Klíčové kompetence  

MATEMATICKÁ A FINANČNÍ GRAMOTNOST 

 orientovat se v problematice peněz a cen, být schopni vést pracovní, rodinný 

i osobní rozpočet včetně správy finančních aktiv i závazků 

Odborné kompetence  

DBÁT NA BEZPEČNOST PRÁCE A OCHRANU ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 

 znát systém péče o zdraví pracujících (včetně preventivní péče, umět uplatňovat 

nároky na ochranu zdraví v souvislosti s prací, nároky vzniklé úrazem nebo 

poškozením zdraví v souvislosti s vykonáváním práce) 

PROVÁDĚT ZÁKLADNÍ PODNIKOVÉ ČINNOSTI 

 provádět mzdové výpočty a vypočítávat odvody sociálního a zdravotního 

pojištění, zálohy na daň z příjmů 

 stanovovat daňovou povinnost k daním z příjmů a k dani silniční 

JEDNAT EKONOMICKY A V SOULADU SE STRATEGIÍ UDRŢITELNÉHO ROZVOJE 

 efektivně hospodařit s finančními prostředky 

 znát význam, účel a uţitečnost vykonávané práce, její finanční, popř. společenské 

ohodnocení 

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

s ohledem na ţivotní prostředí 

 zvaţovat při plánování a posuzování určité činnosti (v pracovním procesu 

i v běţném ţivotě) moţné náklady, výnosy a zisk, vliv na ţivotní prostředí, 

sociální dopady 

Mzdy, sociální a zdravotní pojištění 

výsledky vzdělávání  učivo  

 orientuje se v zákonné úpravě 

mzdových předpisů 

 vypočte základní mzdu, pobídkové 

sloţky mzdy, náhrady mezd, 

superhrubou mzdu 

 vyčíslí zdravotní a sociální pojištění, 

zdanitelnou mzdu, čistou mzdu, 

nemocenské dávky, částku k výplatě 

 odliší pracovní smlouvy a dohody o 

pracích konaných mimo pracovní 

poměr z hlediska odměny, pojištění a 

daně z příjmů 

- právní úprava mzdy a platu  

- sloţky mzdy  

- výpočet čisté mzdy  

- zákonné odvody  
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Hospodaření podniku 

výsledky vzdělávání  učivo  

 porovná princip hospodaření podniku a 

neziskové organizace 

 na příkladech rozliší jednotlivé druhy 

nákladů a výnosů 

 vypočte podle kalkulačního vzorce 

celkové náklady a cenu výrobku 

 vypočte a pojmenuje základní 

ukazatele efektivnosti a rentability a 

komentuje výsledky 

 rozliší zdroje vlastní a cizí, krátkodobé 

a dlouhodobé 

- náklady – členění, moţnosti sniţování, 

manaţerské pojetí nákladů  

- výnosy – členění, moţnosti zvyšování  

- výsledek hospodaření – formy a sloţky, 

rozdělení zisku, ztráta  

- úroveň hospodaření podniku  

- zdroje financování podniku 

Finanční trh 

výsledky vzdělávání  učivo  

 vysvětlí princip fungování finančního 

trhu a popíše úlohu jednotlivých 

subjektů na finančním trhu 

 na příkladech peněţních produktů člení 

finanční trh 

 pouţívá nejběţnější platební nástroje, 

smění peníze podle kursovní lístku 

 vysvětlí rozdíl mezi úrokovou sazbou a 

RPSN a vypočítá výši úroku z vkladu 

 rozlišuje cenné papíry krátkodobé a 

dlouhodobé, majetkové a úvěrové 

 uvádí odlišnosti RM systému a burzy 

 vysvětlí poslání centrální banky 

 rozliší aktivní, pasivní a neutrální 

bankovní operace komerčních bank 

 uvede různé druhy a formy úvěrů a 

vhodnost jejich pouţití 

 vybere nejvýhodnější pojistný produkt 

s ohledem na své potřeby 

 provede jednoduché srovnání 

výhodnosti peněţních produktů 

- finanční trh a kriteria investora  

- platební styk v národní a zahraniční měně  

- úrok a úroková sazba  

- cenné papíry a obchodování s nimi  

- role centrální banky  

- činnosti komerčních bank  

- investiční a podílové fondy  

- penzijní fondy  

- stavební spořitelny  

- pojišťovny  

 

4.5.2. Účetnictví  

Okruh účetnictví a daně rozvíjí ekonomické myšlení ţáků a poskytuje jim znalosti principů 

účtování a vedení daňové evidence. Osvojení učiva tohoto okruhu je nezbytným 

předpokladem pro vytvoření ucelené představy o vztahu mezi ekonomickou realitou a jejím 

číselným vyjádřením. 
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Ţáci se učí účtovat o majetku a závazcích, o nákladech a výnosech, o daních a o tvorbě, 

rozdělení a pouţití výsledku hospodaření. Dále se seznámí s obsahem účetních výkazů a 

daňových přiznání.  

 

V průběhu studia si ţáci osvojí techniku a metody účtování a naučí se pouţívat účetnictví jako 

významný zdroj informací nutných pro efektivní vyuţívání majetku k zajištění dlouhodobě 

příznivého výsledku hospodaření. Ţáci si dále osvojí způsob vedení daňové evidence v 

souladu se zákonem o daních z příjmů. Poznají nezbytnost daňové zátěţe a naučí se rozlišovat 

a určovat jednotlivé druhy daní.  

 

Učivo okruhu umoţňuje ţákům osvojit si dovednosti pořizovat a zpracovávat účetní doklady.  

Okruh má úzké mezipředmětové vztahy s obsahovým okruhem ekonomika a právo. 

1. ročník, 2 h týdně, povinný 

Odborné kompetence  

PROVÁDĚT ZÁKLADNÍ PODNIKOVÉ ČINNOSTI 

 zpracovávat doklady související s pohybem majetku a závazků podniku 

 vést daňovou evidenci 

Vymezení účetnictví a daňové evidence 

výsledky vzdělávání  učivo  

 charakterizuje předmět účetnictví a 

vymezí základní pojmy – účetní 

jednotka, účetní období 

 charakterizuje předmět daňové 

evidence, vymezí okruh osob 

vedoucích daňovou evidenci 

 vyjmenuje knihy pouţívané obvykle 

pro vedení daňové evidence 

- předmět a právní úprava daňové evidence 

podnikatele  

- předmět a právní úprava účetnictví  

- rozdíly mezi daňovou evidencí a účetnictvím 

Účetní a daňové doklady 

výsledky vzdělávání  učivo  

 vymezí náleţitosti účetních dokladů 

 vyhotoví pokladní příjmové a výdajové 

doklady 

 vyhotoví příjemku, výdejku 

 pracuje s dodacími listy 

 vyplní skladní kartu na základě 

příjemek a výdejek 

 vyhotoví inventární kartu 

dlouhodobého (hmotného) majetku 

 vymezí náleţitosti daňových dokladů 

 vyhotoví fakturu a zachytí ji v knize 

vystavených faktur 

 likviduje přijaté faktury a zachytí je v 

knize přijatých faktur 

- význam a druhy účetních dokladů  

- náleţitosti účetních dokladů  

- vyhotovování a postup zpracování účetních 

dokladů  

- opravy účetních dokladů  

- náleţitosti a vyhotování daňových dokladů 
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 zachytí hotovostní a bezhotovostní 

úhrady faktur a provede jejich 

párování s fakturami 

Majetek podniku a jeho zdroje financování 

výsledky vzdělávání  učivo  

 charakterizuje hmotný majetek v 

daňové evidenci 

 sestaví přehled majetku a závazků v 

daňové evidenci 

- majetek a jeho formy  

- vlastní a cizí zdroje financování majetku  

- inventura a inventarizace majetku a závazků  

- evidence majetku a závazků 

Daňová evidence 

výsledky vzdělávání  učivo  

 sestaví přehled majetku a závazků v 

daňové evidenci 

- osoby, které mohou vést daňovou evidenci  

- charakteristika daňové evidence  

- deník příjmů a výdajů  

- evidence majetku a závazků  

- souhrnný příklad 

Základy účetnictví 

výsledky vzdělávání  učivo  

 charakterizuje aktiva a pasiva 

 schematicky sestaví rozvahu 

 otevře rozvahové účty na začátku 

účetního období 

 charakterizuje výsledkové účty 

 rozlišuje syntetickou a analytickou 

evidenci 

- rozvaha, aktiva a pasiva  

- změny rozvahových poloţek  

- účet, podstata a forma  

- rozvahové účty  

- výsledkové účty  

- podvojný účetní zápis, obraty a zůstatky na 

účtech  

- účty syntetické a analytické  

- příklady účtování na rozvahových a 

výsledkových účtech 

 

2. ročník, 2 h týdně, povinný 

Odborné kompetence  

PROVÁDĚT ZÁKLADNÍ PODNIKOVÉ ČINNOSTI 

 zpracovávat doklady související s pohybem majetku a závazků podniku 

Základy účtování na syntetických účtech 

výsledky vzdělávání  učivo  

 zapisuje základní účetní případy na 

syntetické účty 

- základní účtování finančního majetku  

- základní účtování materiálu a zboţí  

- základní účtování dlouhodobého hmotného 
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majetku  

- odpisy dlouhodobého hmotného majetku  

- základní účtování mezd  

- základní účtování nákladů a výnosů  

Účetní technika a organizace účetnictví 

výsledky vzdělávání  učivo  

 vymezí základní třídění účtů podle 

rámcové účtové osnovy 

 charakterizuje účtový rozvrh 

 vyjmenuje knihy pouţívané 

v účetnictví 

- organizace účetnictví, směrná účtová osnova 

a účtový rozvrh  

- účetní zápisy, druhy, přezkušování a opravy 

účetních zápisů  

- účetní knihy, druhy a formy 

 

3. ročník, 2 h týdně, povinný 

Odborné kompetence  

PROVÁDĚT ZÁKLADNÍ PODNIKOVÉ ČINNOSTI 

 evidovat a účtovat hotovostní a bezhotovostní operace podniku 

 provádět základní výpočty spojené s nákupem a skladováním zásob 

 provádět základní výpočty odpisů a vyuţití kapacity dlouhodobého majetku 

 provádět mzdové výpočty a vypočítávat odvody sociálního a zdravotního 

pojištění, zálohy na daň z příjmů 

 účtovat o majetku a závazcích, nákladech a výnosech podniku 

 provádět účetní uzávěrku 

 sestavovat účetní závěrku 

 orientovat se v soustavě daní 

 stanovovat daňovou povinnost k daním z příjmů a k dani silniční 

Zásoby 

výsledky vzdělávání  učivo  

 vypočítá pořizovací cenu materiálu 

 orientuje se v procesu přijímání zboţí 

(popř. materiálu) na sklad včetně 

veškeré písemné evidence 

 účtuje o materiálu a o výrobcích 

 účtuje o nákupu a prodeji zboţí 

- členění a oceňování zásob  

- účtování zásob  

- analytická evidence zásob 

Dlouhodobý majetek 

výsledky vzdělávání  učivo  

 uvede členění dlouhodobého majetku v 

účetnictví 

 účtuje o pořízení, převzetí a odpisech 

dlouhodobého majetku 

- členění a oceňování dlouhodobého majetku  

- pořizování dlouhodobého majetku  

- odpisování dlouhodobého majetku  

- hmotný majetek v daňové evidenci  
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 zatřídí hmotný majetek do odpisových 

skupin podle zákona o daních z příjmů 

 počítá daňové odpisy rovnoměrné a 

zrychlené 

 počítá oprávky a zůstatkovou cenu 

dlouhodobého (hmotného) majetku 

 účtuje o vyřazení dlouhodobého 

majetku 

- analytická evidence dlouhodobého majetku  

- vyřazování dlouhodobého majetku 

Krátkodobý finanční majetek a úvěry 

výsledky vzdělávání  učivo  

 účtuje o pokladně na základě 

příjmových a výdajových pokladních 

dokladů 

 vede pokladní knihu 

 účtuje na základě bankovního výpisu 

 účtuje o ceninách 

- příjmy a výdaje  

- pokladna a ceniny  

- bankovní účty vkladové a úvěrové 

Zúčtovací vztahy 

výsledky vzdělávání  učivo  

 uvede přehled nejtypičtějších 

pohledávek a závazků podnikatele 

 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 

 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 

(právnických osob) a vyhotoví daňové 

přiznání k dani z příjmů fyzických 

osob (právnických osob) 

 stanoví zálohy na daň z příjmů a 

termíny jejich splatnosti 

 orientuje se ve vztazích mezi plátci a 

neplátci DPH 

 vypočítá DPH na vstupu, na výstupu a 

výslednou daňovou povinnost 

(nadměrný odpočet) 

- charakteristika a členění pohledávek a 

závazků 

- pohledávky a závazky z obchodního styku 

- pohledávky a závazky vůči zaměstnancům 

- pohledávky a závazky vůči finančnímu 

úřadu, institucím sociálního zabezpečení 
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 stanoví zálohy na daň silniční a 

termíny jejich splatnosti 

 vypočítá daň silniční a vyhotoví 

daňové přiznání k dani silniční 

 uvede povinnosti podnikatele – osoby 

výdělečně činné ve vztahu k institucím 

zdravotního a sociálnímu pojištění 

 vyplní základní tiskopisy - oznámení 

pojištěnce a přihlášku k důchodovému 

pojištění 

 vymezí základní pojmy – hlavní a 

vedlejší činnost, vyměřovací základ, 

sazby zdravotního a sociálního 

pojištění 

 stanoví výši měsíčních záloh na 

zdravotní a sociální pojištění osob 

výdělečně činných 

 vyhotoví přehled příjmů a výdajů pro 

výpočet roční výše zdravotního a 

sociálního pojištění osob výdělečně 

činných 

Kapitálové účty 

výsledky vzdělávání  učivo  

 charakterizuje sloţky vlastního 

kapitálu 

 účtuje o vlastním kapitálu 

individuálního podnikatele 

 účtuje o základním kapitálu v 

obchodních společnostech 

 účtuje o rezervách 

 účtuje další dlouhodobé závazky 

 uvede moţnosti rozdělení zisku a 

úhrady ztráty v obchodních 

společnostech a druţstvu 

 účtuje o rozdělení zisku, úhradě ztráty 

- vlastní kapitál individuálního podnikatele  

- základní kapitál  

- výsledek hospodaření, rozdělení zisku, 

úhrada ztráty 

Náklady, výnosy a hospodářský výsledek 

výsledky vzdělávání  učivo  

 uvede členění nákladů a výnosů 

podnikatele – účetní a daňový pohled 

 účtuje o nákladech a výnosech ve 

finančním účetnictví 

 provede uzávěrku nákladových a 

výnosových účtů 

- charakteristika nákladů a výnosů  

- pravidla účtování nákladů a výnosů  

- analytická evidence nákladů a výnosů 
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Účetní uzávěrka a závěrka 

výsledky vzdělávání  učivo  

 popíše jednotlivé činnosti související s 

provedením inventarizace 

 provede dokladovou inventarizaci 

bankovních účtů, pohledávek a 

závazků 

 vyčíslí inventarizační rozdíly a 

zaúčtuje je 

 uzavře rozvahové a výsledkové účty 

 transformuje hospodářský výsledek na 

základ daně z příjmů a vypočítá daň z 

příjmů 

 vypočítá výsledek hospodaření, sestaví 

a uzavře účet zisků a ztrát 

- inventarizace majetku a závazků  

- uzávěrkové operace v daňové evidenci a 

účetnictví  

- přehled majetku a závazků  

- účetní závěrka  

- otevření účtů na začátku účetního období 

4.5.3. Písemná a elektronická komunikace 

Cílem vzdělávání v tomto předmětu je rozvoj profesních komunikativních kompetencí ţáků 

v oblasti společenské, obchodně-podnikatelské, administrativní a sociální.  

Při rozvíjení sociálně komunikativních kompetencí se uplatňují psychologické aspekty 

komunikace a společenská etiketa. Oblast písemné komunikace zahrnuje především 

vyhotovování dokumentů obchodního styku, vedení personální agendy, operační evidence a 

dalších forem podnikové komunikace.  

Obsah vzdělávání prolíná všemi odbornými obsahovými okruhy a také je propojen se 

vzdělávací oblastí vzdělávání v informačních a komunikačních technologiích. 

1. ročník, 1 h týdně, povinný 

Odborné kompetence  

PROVÁDĚT ADMINISTRATIVNÍ ČINNOSTI 

 ovládat klávesnici desetiprstovou hmatovou metodou v přiměřené rychlosti a 

přesnosti 

Základy psaní na klávesnici ve výukovém programu 

výsledky vzdělávání  učivo  

 přesně a v přiměřené rychlosti ovládá 

klávesnici PC desetiprstovou 

hmatovou metodou 

 píše podle diktátu 

- nácvik psaní malých a velkých písmen, 

diakritických a interpunkčních znamének, 

číslic a značek 
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2. ročník, 1 h týdně, povinný 

Odborné kompetence  

PROVÁDĚT ADMINISTRATIVNÍ ČINNOSTI 

 vyhotovovat písemnosti podle normy s vyuţitím výpočetní a kancelářské techniky 

 stylizovat písemnosti věcně a jazykově správně 

 ovládat klávesnici desetiprstovou hmatovou metodou v přiměřené rychlosti a 

přesnosti 

 manipulovat s dokumenty (včetně elektronických) podle stanovených pravidel 

 pracovat se specifickým programovým vybavením pouţívaným v profesní oblasti 

Grafická úprava textů 

výsledky vzdělávání  učivo  

 zpracovává písemnosti a tabulky a 

upravuje je podle normy 

- interpunkční znaménka  

- zkratky, značky, číslice a čísla  

Zvláštní úprava textu 

výsledky vzdělávání  učivo  

 zpracuje text s vyuţitím zvýraznění a 

formátování 

- členění a zvýrazňování textu  

- tabulky 

Úprava obchodních dopisů 

výsledky vzdělávání  učivo  

 zpracovává písemnosti a tabulky a 

upravuje je podle normy 

- formáty dopisních papírů a obálek  

- úprava adresy  

- úprava adresy na obálkách  

- úprava předtisku obchodního dopisu  

- pořadí odvolacích údajů v obchodním dopisu  

Písemnosti při uzavírání kupních smluv 

výsledky vzdělávání  učivo  

 zpracovává písemnosti a tabulky a 

upravuje je podle normy 

- poptávka formou obchodního dopisu  

- nabídka formou obchodního dopisu  

- nabídka - odpověď na poptávku  

- objednávka  

- potvrzení objednávky  

- kupní smlouva  

Písemnosti při plnění kupní smlouvy 

výsledky vzdělávání  učivo  

 zpracovává písemnosti a tabulky a 

upravuje je podle normy 

- dodací list  

- přepravní doklady  

- návěští  
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Písemnosti při porušení smluvních povinností 

výsledky vzdělávání  učivo  

 zpracovává písemnosti a tabulky a 

upravuje je podle normy 

- urgence  

- reklamace  

- upomínky  

- uznání závazku 

3. ročník, 1 h týdně, povinný 

Odborné kompetence  

PROVÁDĚT ADMINISTRATIVNÍ ČINNOSTI 

 vyhotovovat písemnosti podle normy s vyuţitím výpočetní a kancelářské techniky 

 stylizovat písemnosti věcně a jazykově správně 

 ovládat klávesnici desetiprstovou hmatovou metodou v přiměřené rychlosti a 

přesnosti 

 manipulovat s dokumenty (včetně elektronických) podle stanovených pravidel 

 pracovat se specifickým programovým vybavením pouţívaným v profesní oblasti 

Interní písemnosti 

výsledky vzdělávání  učivo  

 zpracovává písemnosti a tabulky a 

upravuje je podle normy 

- pracovní porady, zápisy z porad  

- pracovní cesty, schválení pracovní cesty, 

ukončení pracovní cesty a zpráva z pracovní 

cesty  

- písemnosti managementu ( příkaz, směrnice, 

oběţník)  

Osobní dopisy 

výsledky vzdělávání  učivo  

 zpracovává písemnosti a tabulky a 

upravuje je podle normy 

- blahopřejné a soustrastné dopisy  

- děkovné dopisy  

- omluvné dopisy  

- pozvání formou osobního dopisu  

- doporučující dopisy  

Personální písemnosti 

výsledky vzdělávání  učivo  

 zpracovává písemnosti a tabulky a 

upravuje je podle normy 

- ţádost o místo  

- ţivotopis  

- pozvání ke konkurzu  

- pracovní smlouva  

- dohoda o odpovědnosti  

- dohody o pracích konaných mimo pracovní 

poměr  

- skončení pracovního poměru  

 



68 

 

Právní písemnosti 

výsledky vzdělávání  učivo  

 zpracovává písemnosti a tabulky a 

upravuje je podle normy 

- zastoupení při právních úkonech (plná moc, 

prokura)  

- půjčky mezi občany (dluţní úpis, 

potvrzenka)  

Bezhotovostní platební styk 

výsledky vzdělávání  učivo  

 manipuluje s písemnými a 

elektronickými dokumenty podle 

stanovených pravidel 

- přímé bankovnictví  

- hromadný příkaz k úhradě  

- platba po internetu  

Manipupace s písemnostmi 

výsledky vzdělávání  učivo  

 manipuluje s písemnými a 

elektronickými dokumenty podle 

stanovených pravidel 

- příjem a zapisování písemností  

- přidělování písemností k vyřízení  

- vyřizování písemností  

- podepisování písemností  

- odesílání písemností  

- ukládání a vyřazování písemností  

 

 

4.5.4. Management a marketing 

Cílem předmětu je poskytnout ţákům základní poznatky z managementu obchodního podniku 

a přehled o marketingu jako konkréttní filozofii podnikání, orientované na trh. 

 

Jeho úkolem je naučit ţáky základní orientaci v problematice řízení obchodních podniků, 

zejména činností, které v nich vykonávají profesionální řídící pracovníci – manaţeři a naučit 

ţáky chápat základní principy marketingu a aplikovat je na konkrétních činnostech v trţně 

fungujícím obchodním podniku. 

 

Učitel dokonale vysvětlí ţákům pojem management a zdůrazní jeho hlavní funkce v podniku. 

Věnuje pozornost problematice organizačních struktur podniků, vede ţáky k operativnímu 

podnikatelskému rozhodování a rozvíjí u nich schopnosti vedoucí k samostatné podnikatelské 

činnosti. 

 

Naučí ţáky identifikovat a chápat potřeby a poţadavky trhu. Informuje ţáky o postavení 

podniku na trhu, které se záskává vytvářením spokojenosti zákazníků prostřednictvím inovace 

výrobků, kvality výrobků a sluţeb. Učitel podporuje iniciativu ţáků, rozvíjí jejich samostatné 

ekonomické vyšlení i marketingové úvahy ţáků. Vede ţáky ke sledování změn na trzích, 

v konkurenci, distribuci i v reklamních médiích. 
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Všude, kde k tomu dává učivo příleţitost, zařadí učitel řešení a procvičování praktických 

příkladů z manaţerské a marketingové praxe. Řešením konkrétních provozních situací si ţáci 

ověřují svou způsobilost pro podnikání. 

 

Učitel soustavně sleduje odbornou literaturu a tím aktualizuje výuku. Získané poznatky 

aplikuje na podmínky České republiky. 
  
 

 2. ročník, 1 h týdně, povinný 

Odborné kompetence  

PROVÁDĚT ZÁKLADNÍ PODNIKOVÉ ČINNOSTI 

 orientovat se v problematice managementu a osvojit si základní manaţerské 

dovednosti 

Základy managementu 

výsledky vzdělávání  učivo  

 popíše podstatu a vývoj managementu 

 charakterizuje jednotlivé části procesu 

řízení a jejich funkci 

 porovná úrovně řízení a jejich úlohu 

 popíše organizační strukturu podniku 

 charakterizuje osobnost manaţera a 

předpoklady pro manaţerskou práci 

 posoudí základní styly vedení a 

nástroje motivace 

 člení kontrolu podle více hledisek a 

přiřazuje vhodné příklady v podniku 

- plánování  

- organizování  

- rozhodování  

- komunikace, motivace a vedení lidí  

- kontrola 

3. ročník, 1 h týdně, povinný 

Odborné kompetence  

PROVÁDĚT ZÁKLADNÍ PODNIKOVÉ ČINNOSTI 

 provádět marketingový průzkum, sběr a analýzu dat a dokázat zvolit a pouţít 

efektivní marketingovou strategii 

Marketing a prodejní činnost 

výsledky vzdělávání  učivo  

 chápe vztah prodeje a marketingu 

 na příkladech aplikuje poznatky o 

nástrojích marketingu, např. výběr 

vhodného výrobku, jeho ţivotní 

cyklus, stanovení ceny, volba prodejní 

cesty a vhodné propagace v průběhu 

ţivotního cyklu produktu 

 stanoví cenu více metodami a vysvětlí, 

jak se cena liší podle 

- podstata marketingu 

- marketingový informační systém 

- marketingový výzkum 

- chování zákazníka 

- marketingový mix - produkt, cena, 

marketingové komunikace (propagace), 

distribuce 
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kvality,zákazníků, místa prodeje a 

období 

 rozpozná běţné cenové triky a 

klamavé nabídky 

 zvolí vhodný způsob propagace 

výrobku 

 na příkladu zvolí vhodný způsob 

odbytu 

 porovnává základní a doplňkové formy 

prodeje a formy maloobchodních 

jednotek 

 vysvětlí význam velkoobchodní 

činnosti 

4.5.5. Právo 

Cílem předmětu je poskytnout ţákům základní poznatky o právu v České republice, zejména 

o odvětví, která mají bezprostřední vztah k jejich budoucímu povolání. 

 

Jeho úkolem je seznámit ţáky se základními znalostmi z oblasti občanského, pracovního, 

obchodního a trestního práva.  

 

Učivo předmětu právo vyţaduje potřebný rozsah poznatků z ekonomických předmětů.  

Učitel věnuje pozornost výkladu základních právních pojmů, jejichţ správné pochopení je 

východiskem ke zvládnutí dalšího učiva. Při probírání jednotlivých tématických celků bude 

učitel vycházet ze součastného právního stavu a zároveň upozorní ţáky na změny a úpravy 

dosavadních právních předpisů, stejně tak i na nové právní předpisy. Musí proto soustavně 

sledovat veškeré právní normy a tím aktualizovat výuku. 

 

Jako vyučovací netoda se doporučuje výklad spojený s příklady z praxe, popř. i ze zkušeností 

samotných studentů. Učitel vede studenty k samostatné orientaci v právních předpisech a 

k jejich aplikaci na konkrétní případy. Tím vychovává studenty k logickému myšlení a 

ke správnému a přesnému vyjadřování. 

  

1. ročník, 1 h týdně, povinný 

Klíčové kompetence  

OBČANSKÉ KOMPETENCE A KULTURNÍ POVĚDOMÍ 

 dodrţovat zákony, respektovat práva a osobnost druhých lidí, přispívat 

k uplatňování hodnot demokracie 

 jednat odpovědně, samostatně a iniciativně nejen ve vlastním, ale i ve veřejném 

zájmu 

Základní právní normy 

výsledky vzdělávání  učivo  

 vysvětlí rozdíl mezi právem - právo, právní řád, právní síla právních 
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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 

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 

pokrytí průřezových témat  

ODS 

2. ročník, 1 h týdně, povinný 

Klíčové kompetence  

OBČANSKÉ KOMPETENCE A KULTURNÍ POVĚDOMÍ 

 dodrţovat zákony, respektovat práva a osobnost druhých lidí, přispívat 

k uplatňování hodnot demokracie 

 jednat odpovědně, samostatně a iniciativně nejen ve vlastním, ale i ve veřejném 

zájmu 

Základy právní úpravy majetkoprávních vztahů 

výsledky vzdělávání  učivo  

 orientuje se v právech a povinnostech 

vlastníka a v postavení spoluvlastníka 

 rozliší majetek manţelů, který je 

součástí společného jmění manţelů 

 charakterizuje věcné břemeno, zástavní 

právo a zadrţovací právo 

 uvádí zásady dědění ze zákona i ze 

závěti 

 rozlišuje odstranitelné a 

neodstranitelné vady a popíše průběh 

reklamace 

 vyhledá smlouvy upravené v 

občanském a obchodním zákoníku a u 

vybraných smluv uvede předmět 

smlouvy a účastníky 

- občanské a obchodní právo  

- práva věcná a právo závazkové  

- vlastnictví, spoluvlastnictví, drţba, věcná 

práva k cizím věcem  

- nabytí vlastnického práva smlouvou a 

děděním  

- závazkový právní vztah, odpovědnost za 

vady  

- pojmenované smlouvy – přehled 

pokrytí průřezových témat  

ODS 
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4.5.6. Praxe 

Odborná praxe je významnou součástí výchovně vzdělávacího procesu. Cílem praxe je poznat 

práci na ekonomickém úseku a naučit se vyuţívat získané poznatky v praxi.  

V rámci praxe se ţáci seznamují s druhy a způsoby vedení podnikové dokumentace a 

problémy jednotlivých pracovišť i se specializací jednotlivých druhů zařízení. 

Obsah praxe se stanoví po dohodě vedení školy a odborného pracoviště na základě písemné 

smlouvy v souladu se stanovenými právními předpisy.  

O průběhu praxe vedou ţáci písemné záznamy.  

Výsledkem z praxe je zpracování a sestavení portfolia, tzn. přehlad dokumentů a podkladů 

charakterizujících osobnostní a odborný růst ţáka a pomáhá mu i při jeho dalším uplatnění 

(při dalším studiu nebo na trhu práce). 

3. ročník, 1 h týdně, povinný 

Odborné kompetence  

DBÁT NA BEZPEČNOST PRÁCE A OCHRANU ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 

 chápat 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 udrţení certifikátu jakosti podle příslušných norem 

 znát a dodrţovat základní právní předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci a poţární prevence 

 osvojit si zásady a návyky bezpečné a zdraví neohroţující pracovní činnosti 

včetně zásad ochrany zdraví při práci u zařízení se zobrazovacími jednotkami 

(monitory, displeji apod.), rozpoznat moţnost nebezpečí úrazu nebo ohroţení 

zdraví a byli schopni zajistit odstranění závad a moţných rizik 

 znát systém péče o zdraví pracujících (včetně preventivní péče, umět uplatňovat 

nároky na ochranu zdraví v souvislosti s prací, nároky vzniklé úrazem nebo 

poškozením zdraví v souvislosti s vykonáváním práce) 

 být vybaveni vědomostmi o zásadách poskytování první pomoci při náhlém 

onemocnění nebo úrazu a dokázat první pomoc sami poskytnout 

USILOVAT O NEJVYŠŠÍ KVALITU SVÉ PRÁCE, VÝROBKŮ NEBO SLUŢEB 

 chápat kvalitu jako významný nástroj konkurenceschopnosti a dobrého jména 

podniku 

 dodrţovat stanovené normy (standardy) a předpisy související se systémem řízení 

jakosti zavedeným na pracovišti 

 dbát na zabezpečování parametrů (standardů) kvality procesů, výrobků nebo 

sluţeb, zohledňovat poţadavky klienta (zákazníka, občana) 

PROVÁDĚT ZÁKLADNÍ PODNIKOVÉ ČINNOSTI 

 vést jednání s obchodními partnery 
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JEDNAT EKONOMICKY A V SOULADU SE STRATEGIÍ UDRŢITELNÉHO ROZVOJE 

 znát význam, účel a uţitečnost vykonávané práce, její finanční, popř. společenské 

ohodnocení 

 zvaţovat při plánování a posuzování určité činnosti (v pracovním procesu 

i v běţném ţivotě) moţné náklady, výnosy a zisk, vliv na ţivotní prostředí, 

sociální dopady 

 efektivně hospodařit s finančními prostředky 

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

s ohledem na ţivotní prostředí 

Ekonomickoadministrativní činnosti ve firmách 

výsledky vzdělávání  učivo  

 umí vhodně uplatňovat dosaţené 

znalosti z ekonomiky, účetnictví a 

hospodářské korespondence v praxi 

 projevují samostatnost při zpracování 

zadaných úkolů 

 umí vhodně přenášet poznatky z 

odborné praxe do teoretického 

vyučování 

- seznámení ţáků s pracovním řádem a 

dodrţování zásad BOZP  

- seznámení s problematikou pracoviště  

- praktické vyuţití poznatků z ekonomiky a 

řízení firmy, účetnictví, výpočetní techniky a 

hospodářské korespondence  

- vyuţití psychologie při jednání s lidmi 

4.5.7. Psychologie 

Cílem předmětu je poskytnout studujícím rozšiřující informace, které vyplývají ze základu 

psychologie. Mají vztah k jejich odvětví a praxi. 

Jde o to, aby uměli vyuţívat poznatků, které nabyli v minulých letech studia a převedli je do 

praktického i osobního ţivota. 

Důraz je kladen na rozvíjení socializace, percepce a mezilidkých vztahů. Jde o správné 

osvojování společenského chování, spolupráci na pracovišti, vedení kolektivu a hodnocení 

pracovníků. 

1. ročník, 1 h týdně, povinný 

Psychologie jako vědní obor 

výsledky vzdělávání  učivo  

 vyuţívá znalostí sociálního jednání - psychologie jako věda  

- psychologické disciplíny 

Psychické jevy 

výsledky vzdělávání  učivo  

 jedná podle zásad společenského 

chování a profesního vystupování 

- podstata duševní činnosti  

- determinace lidské psychiky  

- učení  

- citové procesy  
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Osobnost 

výsledky vzdělávání  učivo  

 uplatňuje prostředky verbální a 

neverbální komunikace 

 jedná podle zásad společenského 

chování a profesního vystupování 

- osobnost a její vlastnosti  

- motivace  

- normalita a patologie osobnosti 

pokrytí průřezových témat  

ODS 

Sociální psychologie 

výsledky vzdělávání  učivo  

 uplatňuje prostředky verbální a 

neverbální komunikace 

 jedná podle zásad společenského 

chování a profesního vystupování 

- socializace - interakce, percepce a omyly  

- zátěţové situace a konflikty 

Duševní hygiena a psychosomatika 

výsledky vzdělávání  učivo  

 uplatňuje prostředky verbální a 

neverbální komunikace 

 jedná podle zásad společenského 

chování a profesního vystupování 

- duševní zdraví  

- únava  

- pracovní reţim  

- stres 

Psychologie práce 

výsledky vzdělávání  učivo  

 uplatňuje prostředky verbální a 

neverbální komunikace 

 jedná podle zásad společenského 

chování a profesního vystupování 

- pracovní činnost  

- pracovní skupina  

- vedoucí pracovník a práce v kolektivu  

- pracovní výkon  

- hodnocení pracovníků, motivace, morálka 

pokrytí průřezových témat  

ČŢP 

Vedení pracovního kolektivu 

výsledky vzdělávání  učivo  

 uplatňuje prostředky verbální a 

neverbální komunikace 

 jedná podle zásad společenského 

chování a profesního vystupování 

- výběr zaměstnanců  

- vztah nadřízený a podřízený  

- sociální klima na pracovišti  

- vedoucí pracovník a styly řízení 
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Psychologie trhu 

výsledky vzdělávání  učivo  

 uplatňuje znalosti psychologie trhu v 

obchodním jednání 

- komunikace s obchodními partnery  

- typy nákupního chování  

- fáze obchodního jednání  

- asertivita a její techniky 

pokrytí průřezových témat  

ODS 

Sociologie 

výsledky vzdělávání  učivo  

 vyuţívá znalostí sociálního jednání - podstata sociologie  

- jednání lidí ve společnosti 
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Dodatek č. 1 

 

k ŠVP č. 01/ŠVP-POD-V/2012 ze dne 1. 9. 2012 

 

 

 
Jazykové vzdělávání a komunikace – Ruský jazyk 

 

Hodinová dotace 2 - 2 - 2 

 

Platí od 1. 9. 2013 počínaje 1. ročníkem. 
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4.1.4. Ruský jazyk 

Vzdělávání v cizím jazyce navazuje na stanovenou výstupní úroveň tříletého středního 

vzdělání s výučním listem, kde absolvent oboru dosáhne dle poţadavků RVP úrovně A2+ 

podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.  

V závěru nástavbového studia čeká ţáka sloţení maturitní zkoušky z cizího jazyka, jejímţ 

nezbytným předpokladem je dosaţení jazykové úrovně B1.  

Vzdělávání v cizím jazyce v nástavbovém studiu směřuje k osvojení jazykových znalostí a 

komunikativních jazykových kompetencí na úrovni B1 podle Společného evropského 

referenčního rámce pro jazyky. Rozsah produktivní slovní zásoby se u ţáků rozšíří z jiţ 

aktivně pouţívaných lexikálních jednotek získaných za dobu středního vzdělávání s výučním 

listem tak, ţe ţák celkově dosáhne 2300 lexikálních jednotek na konci nástavbového studia.  

Z toho obecně odborná a odborná terminologie bude u úrovně B1 zahrnovat minimálně 20 %. 

Při dosaţení tohoto předpokladu bude ţák schopen přistoupit k maturitní zkoušce z cizího 

jazyka na základní úrovni.  

Ve většině oborů vzdělání se povinně zařazuje výuka jednoho cizího jazyka; v některých 

oborech vzdělání se zařazují povinně dva cizí jazyky (Počet jazyků je stanoven v rámcovém 

rozvrţení obsahu vzdělávání.). 

Vzdělávání směřuje k tomu, aby ţáci dovedli:  

− komunikovat v cizím jazyce v různých situacích ţivota, v projevech mluvených i psaných, 

na všeobecná i odborná témata; volit adekvátní komunikační strategie a jazykové prostředky  

− efektivně pracovat s cizojazyčným textem včetně odborného, umět jej zpracovat a vyuţívat 

jako zdroje poznání i jako prostředku ke zkvalitňování svých jazykových znalostí a 

dovedností;  

− získávat informace o světě, zvláště o zemích studovaného jazyka, a získané poznatky včetně 

odborných ze svého oboru vyuţívat ke komunikaci;  

− pracovat s informacemi a zdroji informací v cizím jazyce, včetně internetu nebo CD-ROM, 

se slovníky, jazykovými aj. cizojazyčnými příručkami, vyuţívat tyto informační zdroje ke 

studiu jazyka i k prohlubování svých všeobecných vědomostí a dovedností; − vyuţívat 

vybrané metody a postupy efektivního studia cizího jazyka ke studiu dalších jazyků, 

příp. k dalšímu vzdělávání; vyuţívat vědomosti a dovednosti získané ve výuce mateřského 

jazyka při studiu jazyků;  

− chápat a respektovat tradice, zvyky a odlišné sociální a kulturní hodnoty jiných národů a 

jazykových oblastí, ve vztahu k představitelům jiných kultur se projevovat v souladu se 

zásadami demokracie. 

 

Vzdělávání a komunikace v cizím jazyce se významně podílí na přípravě ţáků na aktivní 

ţivot v multikulturní společnosti v oblasti osobní i pracovní.  

K podpoře výuky cizího jazyka je vhodné pracovat s multimediálními výukovými programy a 

internetem, utvářet příznivé školní prostředí, rozvíjet a vyuţívat nabízené evropské programy.  

Škola vytváří podmínky pro motivaci ţáků k učení se cizím jazykům a podporuje u nich 

zavedení Evropského jazykového portfolia. 

Obsah vzdělávání (učivo) je v RVP z didaktického hlediska rozdělen do čtyř kategorií. Školy 

při tvorbě ŠVP zohlední všechny zmiňované kategorie učiva. Je samozřejmé, ţe v procesu 

výuky se všechny čtyři kategorie přirozeně a nenásilně propojují. Výsledky vzdělávání jsou 

v ŠVP diferencovány podle úrovní jazykových kompetencí lingvistických, 

sociolingvistických a pragmatických.  
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1. ročník, 2 h týdně, volitelný (bez skupiny) 

 

Klíčové kompetence  

KOMUNIKATIVNÍ KOMPETENCE 

 vyuţívat cizí jazyk pro základní pracovní komunikaci (např. zvládat odbornou 

terminologii a pracovní pokyny, orientovat se v jednodušším odborném textu) 

 zvládat komunikaci nejméně v jednom v cizím jazyce při běţné komunikaci 

v cizojazyčném prostředí 

 

Řečové dovednosti 

výsledky vzdělávání  učivo  

 čte s porozuměním věcně i jazykově 

přiměřené texty, orientuje se v textu  

 uplatňuje různé techniky čtení textu  

 přednese připravenou prezentaci ze 

svého oboru a reaguje na jednoduché 

dotazy publika  

- receptivní řečová dovednost sluchová = 

poslech s porozuměním monologických 

i dialogických projevů  

- receptivní řečová dovednost zraková = čtení 

a práce s textem včetně odborného  

- produktivní řečová dovednost ústní = 

mluvení zaměřené situačně i tematicky  

- produktivní řečová dovednost písemná = 

zpracování textu v podobě reprodukce, 

osnovy, výpisků, anotací, apod.  

- jednoduchý překlad  

- interaktivní řečové dovednosti = střídání 

receptivních a produktivních činností  

- interakce ústní  

- interakce písemná  

Jazykové prostředky 

výsledky vzdělávání  učivo  

 vyslovuje srozumitelně co nejblíţe 

přirozené výslovnosti, rozlišuje 

základní zvukové prostředky daného 

jazyka a koriguje odlišnosti zvukové 

podoby jazyka  

 dodrţuje základní pravopisné normy v 

písemném projevu, opravuje chyby  

- výslovnost (zvukové prostředky jazyka)  

- slovní zásoba a její tvoření  

- gramatika (tvarosloví a větná skladba)  

- grafická podoba jazyka a pravopis  

Tématické okruhy 

výsledky vzdělávání  učivo  

 vypráví jednoduché příběhy, záţitky, 

popíše své pocity  

- osobní údaje  

- dům a domov  

- kaţdodenní ţivot  
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 pronese jednoduše zformulovaný 

monolog před publikem  

- volný čas  

- zábava  

Komunikační situace 

výsledky vzdělávání  učivo  

 vyměňuje si informace, které jsou 

běţné při neformálních hovorech  

 vyřeší většinu běţných denních 

situací, které se mohou odehrát v 

cizojazyčném prostředí  

 domluví se v běţných situacích; získá 

i poskytne informace  

- získávání a předávání informací, např. 

sjednání schůzky  

Jazykové funkce 

výsledky vzdělávání  učivo  

 pronese jednoduše zformulovaný 

monolog před publikem  

- obraty při zahájení a ukončení rozhovoru  

- vyjádření ţádosti, prosby  

Poznatky o zemích 

výsledky vzdělávání  učivo  

 nalezne v promluvě hlavní a vedlejší 

myšlenky a důleţité informace  

- vybrané poznatky všeobecného i odborného 

charakteru k poznání země (zemí) příslušné 

jazykové oblasti, kultury, umění a literatury, 

tradic a společenských zvyklostí  

 

2. ročník, 2 h týdně, volitelný (Cizí jazyk) 

Klíčové kompetence  

KOMUNIKATIVNÍ KOMPETENCE 

 zvládat komunikaci nejméně v jednom v cizím jazyce při běţné komunikaci 

v cizojazyčném prostředí 

 vyuţívat cizí jazyk pro základní pracovní komunikaci (např. zvládat odbornou 

terminologii a pracovní pokyny, orientovat se v jednodušším odborném textu) 
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Řečové dovednosti 

výsledky vzdělávání  učivo  

 sdělí obsah, hlavní myšlenky či 

informace vyslechnuté nebo přečtené  

 při pohovorech, na které je připraven, 

klade vhodné otázky a reaguje na 

dotazy tazatele  

 přeformuluje a objasní pronesené 

sdělení a zprostředkuje informaci 

dalším lidem  

 vyjadřuje se ústně i písemně, k 

tématům osobního ţivota a k tématům 

z oboru vzdělání  

- receptivní řečová dovednost sluchová = 

poslech s porozuměním monologických i 

dialogických projevů  

- receptivní řečová dovednost zraková = čtení 

a práce s textem včetně odborného  

- produktivní řečová dovednost ústní = 

mluvení zaměřené situačně i tematicky  

- produktivní řečová dovednost písemná = 

zpracování textu v podobě reprodukce, 

osnovy, výpisků, anotací, apod.  

- jednoduchý překlad  

- interaktivní řečové dovednosti = střídání 

receptivních a produktivních činností  

- interakce ústní  

- interakce písemná  

Jazykové prostředky 

výsledky vzdělávání  učivo  

 pouţívá vhodně základní odbornou 

slovní zásobu ze svého studijního 

oboru  

 uplatňuje základní způsoby tvoření 

slov v jazyce  

- výslovnost (zvukové prostředky jazyka)  

- slovní zásoba a její tvoření  

- gramatika (tvarosloví a větná skladba)  

- grafická podoba jazyka a pravopis  

Tématické okruhy 

výsledky vzdělávání  učivo  

 sdělí obsah, hlavní myšlenky či 

informace vyslechnuté nebo přečtené  

 přeloţí text a pouţívá slovníky i 

elektronické  

- jídlo a nápoje  

- sluţby  

- cestování  

- mezilidské vztahy  

- péče o tělo a zdraví  

Komunikační situace 

výsledky vzdělávání  učivo  

 vyhledá, zformuluje a zaznamená 

informace nebo fakta týkající se 

studovaného oboru  

 poţádá o upřesnění nebo zopakování 

sdělené informace, pokud nezachytí 

přesně význam sdělení  

- získávání a předávání informací, např. 

sjednání schůzky, objednávka sluţby  
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Jazykové funkce 

výsledky vzdělávání  učivo  

 zaznamená písemně podstatné 

myšlenky a informace z textu, 

zformuluje vlastní myšlenky a vytvoří 

text o událostech a záţitcích v podobě 

popisu, sdělení, vyprávění, dopisu a 

odpovědi na dopis  

 vyjádří písemně svůj názor na text  

 vyplní jednoduchý neznámý formulář  

- vyjádření pozvání, odmítnutí  

Poznatky o zemích 

výsledky vzdělávání  učivo  

 uplatňuje v komunikaci vhodně 

vybraná sociokulturní specifika 

daných zemí  

- vybrané poznatky všeobecného i odborného 

charakteru k poznání země (zemí) příslušné 

jazykové oblasti, kultury, umění a literatury, 

tradic a společenských zvyklostí  

 

3. ročník, 2 h týdně, volitelný (Cizí jazyk) 

Klíčové kompetence  

KOMUNIKATIVNÍ KOMPETENCE 

 zvládat komunikaci nejméně v jednom v cizím jazyce při běţné komunikaci 

v cizojazyčném prostředí 

 vyuţívat cizí jazyk pro základní pracovní komunikaci (např. zvládat odbornou 

terminologii a pracovní pokyny, orientovat se v jednodušším odborném textu) 

Řečové dovednosti 

výsledky vzdělávání  učivo  

 sdělí a zdůvodní svůj názor  

 vyjadřuje se téměř bezchybně v 

běţných, předvídatelných situacích  

 zapojí se do hovoru bez přípravy  

- receptivní řečová dovednost sluchová = 

poslech s porozuměním monologických i 

dialogických projevů  

- receptivní řečová dovednost zraková = čtení 

a práce s textem včetně odborného  

- produktivní řečová dovednost ústní = 

mluvení zaměřené situačně i tematicky  

- produktivní řečová dovednost písemná = 

zpracování textu v podobě reprodukce, 

osnovy, výpisků, anotací, apod. 

- jednoduchý překlad 

- interaktivní řečové dovednosti = střídání 
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receptivních a produktivních činností 

- interakce ústní 

- interakce písemná  

Jazykové prostředky 

výsledky vzdělávání  učivo  

 pouţívá opisné prostředky v 

neznámých situacích, při vyjadřování 

sloţitých myšlenek  

 pouţívá stylisticky vhodné obraty 

umoţňující nekonfliktní vztahy a 

komunikaci  

- výslovnost (zvukové prostředky jazyka) 

- slovní zásoba a její tvoření 

- gramatika (tvarosloví a větná skladba) 

- grafická podoba jazyka a pravopis  

Tématické okruhy 

výsledky vzdělávání  učivo  

 zaznamená vzkazy volajících  
- nakupování  

- vzdělávání  

- zaměstnání 

- počasí 

- Česká republika  

Komunikační situace 

výsledky vzdělávání  učivo  

 dokáţe experimentovat, zkoušet a 

hledat způsoby vyjádření srozumitelné 

pro posluchače  

 komunikuje s jistou mírou sebedůvěry 

a aktivně pouţívá získanou slovní 

zásobu včetně vybrané frazeologie v 

rozsahu daných tematických okruhů, 

zejména v rutinních situacích 

kaţdodenního ţivota a vlastních zálib  

 řeší pohotově a vhodně standardní 

řečové situace i jednoduché a 

frekventované situace týkající se 

pracovní činnosti  

- vyřízení vzkazu apod.  

Jazykové funkce 

výsledky vzdělávání  učivo  

 zapojí se do odborné debaty nebo 
- vyjádření radosti, zklamání, naděje  
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argumentace, týká-li se známého 

tématu  

 odhaduje význam neznámých výrazů 

podle kontextu a způsobu tvoření  

 rozumí přiměřeným souvislým 

projevům a diskusím rodilých 

mluvčích pronášeným ve standardním 

hovorovém tempu  

Poznatky o zemích 

výsledky vzdělávání  učivo  

 prokazuje znalosti prostředí zemí dané 

jazykové oblasti z pohledu 

zeměpisného, demografického, 

hospodářského, politického a 

kulturního atp.  

- vybrané poznatky všeobecného i odborného 

charakteru k poznání země (zemí) příslušné 

jazykové oblasti, kultury, umění a literatury, 

tradic a společenských zvyklostí  
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Dodatek č. 2 

 

k ŠVP č. 01/ŠVP-POD-V/2012 ze dne 1. 9. 2017 
 

 

Zapracován komunikační soubor (klíč pro komunikaci s osobou s autismem).  

Platí od 1. 9. 2017. 
 

 

Vzdělávání ţáků se speciálními vzdělávacími potřebami a ţáků nadaných. 

Platí od 1. 9. 2017 
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Vzdělávání ţáků se speciálními vzdělávacími potřebami 

a ţáků nadaných 

 
Za ţáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou povaţováni ţáci, kteří k naplnění svých 

vzdělávacích moţností nebo k uplatnění a uţívání svých práv na vzdělávání na rovnoprávném 

základě s ostatními potřebují poskytnutí podpůrných opatření. Tito ţáci mají právo na 

bezplatné poskytování podpůrných opatření z výčtu uvedeného v § 16 školského zákona (ŠZ) 

Podpůrná opatření realizuje škola a školské zařízení. 

Podpůrná opatření se podle organizační, pedagogické a finanční náročnosti člení do pěti 

stupňů. 

Podpůrná opatření prvního stupně lze uplatnit i bez doporučení školského poradenského 

zařízení a nemají normovanou finanční náročnost. Podpůrná opatření druhého aţ pátého 

stupně můţe škola nebo školské zařízení uplatnit pouze s doporučením školského 

poradenského zařízení (ŠPZ) 

a s informovaným souhlasem zletilého ţáka nebo zákonného zástupce ţáka. Začlenění 

podpůrných opatření do jednotlivých stupňů stanoví Příloha č. 1 vyhlášky č. 27/2016 Sb. 3 

(dále jen vyhláška). 

Různé druhy nebo stupně podpůrných opatření lze kombinovat za podmínek daných ŠPZ 

a vyhláškou. 

Pro ţáky s přiznanými podpůrnými opatřeními prvního stupně je ŠVP podkladem pro 

zpracování plánu pedagogické podpory (PLPP) a pro ţáky s přiznanými podpůrnými 

opatřeními od druhého stupně je podkladem pro tvorbu individuálního vzdělávacího plánu 

(IVP). PLPP a IVP zpracovává škola. 

V případě potřeby škola nabídne ţákovi taková podpůrná opatření, která mu umoţní 

zvládnout odborné vzdělávání v celém rozsahu a úspěšně vykonat závěrečnou nebo maturitní 

zkoušku (úpravu podmínek závěrečné a maturitní zkoušky a absolutoria v konzervatoři pro 

ţáky se SVP stanoví příslušné prováděcí předpisy vč. vyhlášky č. 27/2016 Sb.). 

Ţákovi, který nemůţe zvládnout vzdělávání v daném oboru vzdělání z váţných zdravotních 

nebo jiných důvodů, škola nabídne po poradě se ŠPZ a zástupci nezletilého ţáka, popř. 

s jinými institucemi, jiný, pro něj vhodnější obor vzdělání. 

Nezbytným předpokladem pro přijetí ke vzdělávání a zvládnutí poţadavků na odborné 

vzdělání v jednotlivých oborech je splnění podmínek zdravotní způsobilosti uchazečů 

o vzdělávání na střední škole. 

Pro ţáky s přiznanými podpůrnými opatřeními můţe být v souladu s principy individualizace 

a diferenciace vzdělávání zařazována na doporučení ŠPZ „pedagogická intervence“. Pod 

pojmem pedagogická intervence se rozumí vzdělávání ţáka s přiznanými podpůrnými 

opatřeními ve vyučovacích předmětech, v nichţ je třeba zlepšit jeho výsledky učení, případně 

kompenzovat nedostatečnou domácí přípravu na výuku. 

 

Vzdělávání žáků mimořádně nadaných 
 
Velkou pozornost věnuje škola ţákům mimořádně nadaným. Při zjišťování mimořádného 

nadání ţáků škola spolupracuje se školským poradenským zařízením. Ředitel školy můţe 

povolit ţákovi s mimořádným nadáním na základě ţádosti jeho zákonného zástupce nebo 

zletilého ţáka vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu. Ředitel školy povolí 

individuální vzdělávací plán ţákovi na základě potvrzení, ţe ţák je sportovním 

reprezentantem České republiky. Vzdělávání ţáků mimořádně nadaných vyţaduje 
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individuální přístup v tom smyslu, ţe učitelé budou respektovat osobnostní zvláštnosti těchto 

ţáků. Pro tyto ţáky je zapotřebí zvýšená motivace, rozvíjení všech aktivit. 

 

 

Systém péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a žáky nadané 
ve škole 
 
Podpora vzdělávání ţáků se speciálními vzdělávacími potřebami a ţáků nadaných je uvedena 

ve školském zákoně č. 561/2004 Sb. a ve vyhlášce č. 27/2016 Sb. o vzdělávání ţáků se 

speciálními vzdělávacími potřebami a ţáků nadaných. 

 

Ve škole působí výchovný poradce, který zároveň vykonává funkci koordinátora inkluze. 

Komplexně se věnuje vzdělávání ţáků se speciálními vzdělávacími potřebami, sleduje 

vyuţívání a vyhodnocování poskytování podpůrných opatření, komunikuje se školským 

poradenským zařízením, ţáky a rodiči nezletilých ţáků, s učiteli a učiteli odborného výcviku, 

s pracovníky školy a dalšími institucemi. 

 

Před zahájením poskytování podpůrných opatření prvního stupně zpracuje škola plán 

pedagogické podpory ţáka, který se aktualizuje s vývojem speciálních vzdělávacích potřeb 

a průběţně vyhodnocuje. Plán pedagogické podpory sestavuje výchovný poradce za pomoci 

třídního učitele nebo učitele konkrétního vyučovacího předmětu. Nejdříve do 3 měsíců 

od zahájení poskytování podpůrných opatření škola plán vyhodnotí, zda podpůrná opatření 

vedou k naplnění stanovených cílů. Není- li tomu tak, doporučí škola zletilému ţákovi nebo 

zákonnému zástupci ţáka vyuţití poradenské pomoci školského poradenského zařízení. 

S plánem pedagogické podpory seznámí škola ţáka, zákonného zástupce ţáka, všechny 

vyučující ţáka a další pedagogické pracovníky. 

 

Podpůrná opatření druhého aţ pátého stupně škola poskytuje po obdrţení doporučení 

školského poradenského zařízení a s udělením písemného informovaného souhlasu zletilého 

ţáka nebo zákonného zástupce ţáka. Škola ve spolupráci se školským poradenským 

zařízením, ţákem a zákonným zástupcem průběţně vyhodnocuje poskytování podpůrných 

opatření. 

 

Ředitel školy můţe s písemným doporučením školského poradenského zařízení povolit 

nezletilému ţákovi se speciálními vzdělávacími potřebami na ţádost jeho zákonného zástupce 

a zletilému ţákovi se speciálními vzdělávacími potřebami na jeho ţádost vzdělávání podle 

individuálního vzdělávacího plánu. Ředitel školy můţe povolit vzdělávání podle 

individuálního vzdělávacího plánu i z jiných závaţných důvodů. 

 

Informace o zahájení poskytování podpůrných opatření dle doporučení školského 

poradenského zařízení jsou zaznamenány do školní matriky. 

 

Individuální vzdělávací plán mimořádně nadaného ţáka sestavuje třídní učitel ve spolupráci 

s učiteli vyučovacích předmětů, s výchovným poradcem a dle potřeb školským poradenským 

zařízením. 

 

IVP mimořádně nadaného ţáka má písemnou podobu a při jeho sestavování spolupracuje 

třídní učitel s mimořádně nadaným ţákem a zákonným zástupcem ţáka. Při sestavování IVP 

vycházíme z obsahu IVP stanoveného v § 28 vyhlášky č. 27/2016 Sb. Součástí IVP je termín 

vyhodnocení naplňování IVP. 
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IVP můţe být zpracován i pro kratší období neţ je školní rok. IVP můţe být doplňován 

a upravován v průběhu školního roku. Výchovný poradce po podpisu IVP zletilým ţákem 

nebo zákonným zástupcem nezletilého ţáka, podepsání písemného informovaného souhlasu 

zletilého ţáka nebo zákonného zástupce nezletilého ţáka a rozhodnutí ředitele školy 

o povolení individuálního vzdělávacího plánu ţákovi s mimořádným nadáním (§ 18 školského 

zákona) předá informace o zahájení vzdělávání podle individuálního plánu do školní matriky. 

 

Pro dosaţení úspěšnosti při vzdělávání ţáků se speciálními vzdělávacími potřebami je 

nezbytné: 

 povzbuzovat ţáky při případných neúspěších a posilovat jejich motivaci k učení 

 uplatňovat formativní hodnocení ţáků 

 poskytovat pomoc při osvojování si vhodných učebních způsobů a postupů se zřetelem 

k individuálním obtíţím jednotlivců 

 věnovat pozornost začleňování těchto ţáků do běţného kolektivu a vytváření 

pozitivního klimatu ve třídě a ve škole 

 spolupracovat s odbornými institucemi, tj. se ŠPZ a odbornými pracovníky školního 

poradenského pracoviště, v případě potřeby také s odborníky mimo oblast školství 

(odbornými lékaři nebo pracovníky z oblasti sociálně právní ochrany ţáka apod.) 

 spolupracovat s dalšími sociálními partnery školy, zejména se zákonnými zástupci 

ţáků 

 spolupracovat se zaměstnavateli při zajišťování praktické části přípravy na povolání 

(odborného výcviku, učební a odborné praxe) nebo při hledání moţností prvního 

pracovního uplatnění absolventů 

 realizovat další vzdělávání učitelů všech předmětů zaměřené na vzdělávání ţáků se 

SVP (i ţáků nadaných) a uplatňování adekvátních metod a forem výuky, hodnocení 

a komunikace s těmito ţáky. 

 

Pro dosaţení úspěšnosti při vzdělávání ţáků nadaných a mimořádně nadaných je 

nezbytné: 

 obohacovat vzdělávací obsah 

 nabízet zájmové aktivity a nepovinné předměty (krouţky, odborné semináře) 

 zadávat specifické úkoly, projekty 

 připravovat na soutěţe včetně celostátních a mezinárodních kol 

 umoţnit účast na stáţích  

 

 

Poskytování poradenských sluţeb ve škole 

 

Poradenské sluţby na škole zajišťuje výchovný poradce (má funkci i koordinátora inkluze), 

školní metodik prevence, třídní učitelé, učitelé odborného výcviku ve spolupráci s vedením 

školy a ostatními pedagogickými pracovníky. 

 

Zaměření poradenských sluţeb: 

 poradenství zákonným zástupcům ţáka v oblasti výchovy a vzdělávání, styly 

a strategie 

 učení, postupy při neprospěchu ţáka, prevence školní neúspěšnosti 

 poradenství při řešení a prevenci rizikového chování 

 poradenství v obtíţných ţivotních situacích ţákům i zákonným zástupcům 

v souvislosti s výukou 
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 poradenství při vzdělávání ţáků se speciálními vzdělávacími potřebami  

 kariérové poradenství 

 spolupráce se školským poradenským zařízením 

 podpora mimořádně nadaných ţáků, poskytování informací o sluţbách dalších 

poradenských zařízení a spolupráce s nimi 

 metodická podpora učitelům 

 

Výchovný poradce poskytuje konzultační hodiny pro ţáky a jejich zákonné zástupce. Pomáhá 

s řešením konfliktů mezi ţáky, podporuje komunikaci mezi zákonnými zástupci, učiteli 

a ţáky. Nabízí individuální pohovory zákonným zástupcům v souvislosti s problémovým 

chováním ţáků. 

Spolupracuje se školským poradenským zařízením a odbornými institucemi. Řeší společně 

s vedením školy, učiteli, učiteli odborného výcviku, zákonnými zástupci a ţáky výchovné 

problémy v rámci výchovných komisí. Poskytuje konzultace a metodickou podporu učitelů 

při práci s ţáky nejen se speciálními vzdělávacími potřebami. Výchovný poradce 

spolupracuje s metodikem prevence a společně monitorují rizikové chování ţáků. Při 

varovných signálech svolává schůzku se zákonnými zástupci ţáků a nabízí poradenství. 

Metodik prevence vytváří ve spolupráci s vedením školy a se všemi pedagogickými 

pracovníky „Školní preventivní strategii“, pro daný školní rok „Minimální preventivní 

program školy“ a koordinuje jeho realizaci. Prevence probíhá v rámci výuky jednotlivých 

vzdělávacích oblastí, při realizaci průřezových témat a formou projektových aktivit. V rámci 

prevence škola nabízí ţákům volnočasové aktivity a akce zaměřené na profesní růst a zdravý 

ţivotní styl. 

 

 


