
RVP 64-41-L/51 Podnikání

Podnikání

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Neratovice, Školní 664

od 1. 9. 2011

Kompletní ŠVP



Podnikání

RVP 64-41-L/51 Podnikání
Verze: 1, Datum: 3.2.2011, Platnost: od 1. 9. 2011

1  Identifikační údaje

PodnikáníNázev ŠVP

Motivační název Podnikání

Název školy Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Neratovice, Školní 664

Adresa Školní 664, 277 11 Neratovice

IČ 68 383 495

610450620REDIZO

Ing. Hrejsová MarcelaKontakty

Ředitel Ing. Marcela Hrejsová

Telefon +420 315 663 115

Fax +420 315 684 145

Email mhrejsova@sosasou.cz

www www.sosasouneratovice.cz

Zřizovatel Středočeský kraj

Adresa Zborovská 11, 150 21 Praha 5 -Smíchov

IČ 70891095

Kontakt KÚ Středočeského kraje, OŠS

Telefon +420 257 280 111

Fax +420 257 280 203

Email podatelna@kr-s.cz

www www.stredocech.cz

Doplňující údaje
vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy dne 6. 5. 2009, č. j. 9325/2009-23

datum, podpis, razítko

 2
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Neratovice, Školní 664

SMILE verze 2.3.5



Charakteristika školyPodnikání

RVP 64-41-L/51 Podnikání
Verze: 1, Datum: 3.2.2011, Platnost: od 1. 9. 2011
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Adresa Školní 664, 277 11 Neratovice

PodnikáníNázev ŠVP

od 1. 9. 2011Platnost Střední vzdělání s maturitní zkouškouDosažené vzdělání

Vzdělávací program RVP 64-41-L/51 Podnikání Délka studia v letech: 3

2  Charakteristika školy

Tradice školy a její postavení v regionu

 Každá škola si vytváří své tradice - snaží se pokračovat v tom, co se líbilo, co mělo úspěch, co vyvolalo kladnou

odezvu v široké veřejnosti. A čím je škola starší, tím více zajímavých tradic může mít. U odborných škol jde

především o profesionálně zaměřené tradice. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Neratovice je

škola, která již přes 13 let navazuje na dlouholeté tradice tří samostatných středních škol – Integrované střední

školy v Mělníku, Středního odborného učiliště v Neratovicích a Střední odborné školy Neratovice. Historie

prvních dvou jmenovaných škol se začala psát na počátku 50. let dvacátého století a Střední odborná škola

vznikla před 17 lety. SOŠ a SOU Neratovice nabízí široké spektrum oborů vzdělání strojírenského, stavebního

a ekonomického zaměření a v oblasti osobních služeb. V současné době škola zabezpečuje komplexní přípravu

na budoucí povolání 600 žákům v tříletých oborech vzdělání a 100 žákům ve čtyřletém oboru vzdělání

veřejnosprávní činnost. Zřizovatelem školy je Středočeský kraj.

Pohled do historie

 Zánik samostatnosti jednotlivých škol a jejich splynutí v nový celek nebyl zprvu vítán s nadšením, ale právě

uplynulých několik let nám ukázalo, jaké výhody tento akt přinesl. Vznikla moderní víceoborová škola, která

patří k nejvýznamnějším vzdělávacím institucím nejen v rámci okresu, ale v celém kraji. Všechny tři školy,

včetně té nejmladší, prošly během své existence řadou významných proměn a reforem. Jistě však každý vidí, jak

obrovské změny nastaly právě v letech společné historie. V červnu v roce 1998 bylo rozhodnuto o splynutí škol

a přemístění školy z Mělníka - Pšovky do Neratovic. Aby se mohl záměr uskutečnit, bylo nutné nejprve zajistit

ubytování pro 80 dívek a urychleně připravit dva pavilony v areálu učiliště v Neratovicích v ulici Spojovací. Pro

domov mládeže byla pronajata dvě patra v ubytovně TJ Spolana Neratovice v Kojetické ulici. Po jejich

rekonstrukci vzniklo ubytovací zařízení s kapacitou 80 lůžek, které bylo předáno do užívání v listopadu 1998.

V areálu u Spolany a.s. byly provedeny menší opravy a vymalovány učebny, a tak se mělnická část školy mohla

začátkem listopadu za vydatné pomoci všech žáků a zaměstnanců přestěhovat do nového sídla. Pravidelné

vyučování bylo zahájeno 11. 11. 1998, i když podmínky stále ještě nebyly ideální. Se začátkem zimy se objevil

velmi vážný problém v podobě závadného topení, které se nedalo řádně regulovat, navíc bylo velmi hlučné. Také

v tělocvičně byla zima, silně do ní zatékalo a byla tam poškozena parketová podlaha. Tyto úkoly bylo nutno řešit

nejdříve. Ve Školní ulici bylo zřízeno ředitelství a ekonomický úsek, zároveň zde probíhala teoretická výuka

žáků kovo oborů, chemiků a oboru vzdělání technickoadministrativní pracovník. Střední odborná škola sídlila

dále v bývalé mateřské škole v ulici Dr. E. Beneše. Zde byla také školní jídelna pro žáky, zaměstnance a dívky

ubytované v DM.

 Prvořadým úkolem nového vedení školy bylo připravit dlouhodobý plán rozvoje školy a především zajistit

finanční prostředky na nutnou rozsáhlou rekonstrukci objektů u Spolany i ve Školní ulici. Především byla nutná

rekonstrukce vytápění – zřízení plynového topení ve všech pavilonech, v dílnách a v tělocvičně. Dále oprava

střech na jednotlivých pavilonech, nové podlahy v dílnách, ale hlavně v tělocvičně. Jelikož došlo také ke změně

ve skladbě učebních oborů nové školy, chemické obory nadále mělo zajišťovat učiliště v Kralupech nad Vltavou

a obory elektrotechnické ISŠT Mělník, bylo rozhodnuto o přebudování chemických laboratoří a učeben

elektrotechniky na učebny pro teoretickou výuku, učebny jazykové, psaní na stroji, odbornou učebnu pro obor

vzdělání kadeřník, školní cvičnou kuchyň s restaurací a barem pro kuchaře – číšníky. Vznikly nové kabinety pro

učitele. Prostředí se postupně vylepšovalo. Menší úpravy byly provedeny také v části ve Školní ulici.

Nejvýznamnějším projektem bylo otevření kadeřnické provozovny ve Školní pro praktickou výuku kadeřnic 1.

ročníků.

 Nezapomnělo se ani na odloučená pracoviště kadeřnic v Mělníce, Čáslavi, Nymburce, Mladé Boleslavi a na

Kladně. V květnu 1999 maturitní zkoušky posledních ročníků rodinné školy uzavřely definitivně tento obor.

Nadále se maturuje v oboru vzdělání veřejnosprávní činnost a v nástavbovém studiu. Od vzniku do současné

doby se podařilo uskutečnit mnoho práce. Na budování školy svou prací podíleli žáci prakticky všech oborů,

nejvíce však zedníci, instalatéři, elektrikáři a klempíři pod vedením učitelů odborného výcviku. Šlo především

o přestavbu pavilonů v areálu vedle Spolany, vznikla nová kapacita pro téměř 150 žáků. Proto bylo rozhodnuto

o přestěhování úseku teoretického vyučování ze Školní do objektu ke Spolaně. Rovněž proběhly stavební úpravy

ve 2. a 3. patře ve Školní ulici a budova byla částečně navrácena jejímu původnímu účelu. Byl zahájen provoz
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domova mládeže pro 60 dívek. Umístěním do vlastního objektu ušetřila škola za pronájem a provoz ročně cca

800 tisíc. Dalším úkolem bylo obnovení provozu školní jídelny v domově mládeže, kde vzniklo také pracoviště

pro odborný výcvik žáků v oboru kuchař – číšník. SOŠ je přestěhována z pronajaté budovy do nově upravených

uvolněných tříd v přízemí a v 1. patře objektu ve Školní ulici. Poslední úkol spočíval v přestěhování SOŠ do

přízemí a 1. patra objektu Školní.

 Mezi důležité akce lze zařadit plynofikaci školy, oprava střech, výměna oken v areálu Spojovací, současně

probíhá zateplení budov a vylepšení vzhledu novými barevnými fasádami, vybudovalo se nové hřiště, v objektu

Školní se pokračuje nadále v opravách fasády, střech, dochází k výměně dveří a k opravám nebo výměně oken,

byla konečně zahájena výstavba vlastní vrátnice školy v objektu vedle Spolany, byla otevřena svářečská škola,

postupně probíhá rekonstrukce sociálního zázemí. V roce 2009 škola získala finanční prostředky z Evropské unie

z ROP NUTS II. Střední Čechy na projekt „Modernizace školy“ v rámci, kterého byla dokončena výstavba

atletické dráhy s rovinkou a rekonstrukce a modernizace dílen odborného výcviku, např. diagnostická učebna pro

obor vzdělání automechanik, instalatérská stěna a svářečská dílna. Jak je zřejmé, škola prošla rozsáhlou

modernizací všech objektů, učebny jsou vybaveny novým zařízením, chloubou se staly odborné učebny,

především výpočetní techniky, interaktivní učebny a multimediální učebny. Modernizací prošla také tělocvična,

dílny pro OV a domov mládeže. Současná škola poskytuje žákům, pedagogům i ostatním zaměstnancům dobré

podmínky pro práci i mimoškolní aktivity.

Vzdělávací, volnočasové, ubytovací aj. možnosti a služby

Vzdělávací aktivity

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Neratovice zabezpečuje komplexní přípravu na budoucí

povolání 700 žákům ve všech oborech vzdělání v následujících oborech:

    •  23–55-H/02 Karosář - žáci tohoto oboru se naučí číst technické výkresy, pořizovat jednoduché náčrty

výrobků, stanovovat spotřebu materiálu při výrobě nebo opravě karoserie, její části. Naučí se pracovat s ručními

mechanizovanými nástroji a klempířskými stroji, zvládnout práce při ručním tváření a spojování plechů, provádět

základní nátěry plechů a částí karoserií. Naučí se svařovat plamenem, řezat kyslíkem, pájet natvrdo, svařovat

elektrickým obloukem a v ochranné atmosféře a rovnat díly po svařování.

    •  23–56-H/01 Obráběč kovů - cílem vzdělávání u obráběčů kovů je příprava pracovníků na zpracování

kovových polotovarů menších průřezů i nekovových materiálů. Příprava na vykonávání specifických činností,

které se vyskytují při výrobě a renovaci strojních součástí. Umět ovládat počítač uživatelským způsobem

a zpracovávat jednoduchou technickou dokumentaci v grafickém editoru.

    •  26–68-H/01 Mechnanik opravář motorových vozidel - jehož cílem je příprava k provádění oprav silničních

motorových vozidel a jejich funkčních celků, provádění kontrol a oprav jejich jednotlivých částí, provádění

montážních a demontážních prací, obsluha základních diagnostických zařízení pro kontrolu technického stavu

vozidel a jejich částí.

    •  36–52-H/001 Instalatér - v rámci tohoto oboru je vzdělávání zaměřeno na samostatné vykonávání

instalatérské práce, což je montáž, opravy a údržba vnitřních rozvodů studené a teplé vody, kanalizace, topení,

plynu včetně montáže armatur, zařizovacích předmětů a spotřebičů v objektech občanské, případně průmyslové

výstavby. Žáci se naučí svářet kovové materiály a plasty.

    •  36–67-H/01 Zedník – obor, jehož vzdělávání je orientováno na získání znalostí o používaných materiálech

a stavebních technologiích. Absolvent umí vyzdívat zdivo z různých materiálů, osazovat stavební prefabrikáty,

provádět vnitřní a vnější omítky, jednoduché izolatérské, betonářské, železářské, kladečské a obkladačské práce.

Žák ovládá dokončovací práce na stavbách a základní práce při provádění oprav a rekonstrukcí budov.

    •  39–44-H/01 Malíř a lakýrník - cílem vzdělávání v oboru je příprava na používání malířských a natěračských

nástrojů a mechanizačních pomůcek, dále schopnost samostatně volit a připravit vhodný materiál podle podkladu

a účelu nátěru. Zvolit vhodný technologický postup, umět zpracovat podklady pro stanovení ceny práce včetně

spotřeby materiálu.

    •  64-41-L/51 Podnikání - obor připravuje absolventy vykonávat ekonomické, provozně-ekonomické,

obchodní a administrativní činnosti. Získané znalosti a dovednosti uplatní při řízení vlastní firmy především

v profesní oblasti, pro kterou se připravoval v předcházející přípravě v konkrétním učebním oboru.

    •  65–51-H/01 Kuchař – číšník - v rámci oboru je cíl vzdělávání zaměřen na poskytování základních poznatků

z celé oblasti společného stravování s převažující orientací podle zaměření buď na pohostinství, nebo na úsek

technologie přípravy jídel, resp. na úsek obsluhy. Těžiště výuky je v osvojování odpovídajících profesních

dovedností a návyků, aby absolventi mohli samostatně vykonávat zvolené povolání ve všech typech provozních

jednotek různých forem vlastnictví.

    •  65-41-L/51 Gastronomie - cílem oboru vzdělání je příprava odborníků pro pozice ve středních

technickohospodářských funkcích ve stravovacích a ubytovacích zařízeních, např. v restauracích,

v provozovnách rychlého občerstvení a dalších provozovnách společného stravování, v penzionech a hotelech.

    •  66-41-L/51 - Obchodník - cílem oboru vzdělání je příprava do funkcí v organizacích a podnicích v oddělení

nákupu a prodeje zboží, například jako obchodník, obchodní referent, obchodní zástupce, odbytář, zásobovač

zbožíznalec, vedoucí úseku prodeje. Je schopen zajišťovat obchodní činnost podniku, používat cizí jazyky jako
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prostředek profesní komunikace. Mezi jeho dovednosti patří i vedení účetnictví a zajišťování personální agendy

podniku.

    •  66–51-H/01 Prodavač – obor, kde je nutné orientovat vědomosti a dovednosti žáků na celou oblast obchodu

a připravit je na povolání prodavače tak, aby po vykonání závěrečné zkoušky mohli samostatně a odpovědně

pracovat ve všech typech obchodních jednotek různých forem vlastnictví, na veletrzích a prodejních výstavách.

    •  66–53-H/01 Operátor skladování - tento obor si klade za cíl určité množství všeobecných i odborných

poznatků a dovedností potřebných pro jejich uplatnění v různých typech velkoskladů

    •  68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost - vzdělávací program připravuje žáky pro výkon ucelených agend

v rámci samostatné působnosti obcí a měst a dílčích správních agend územních, ústředních nebo jiných orgánů

státní správy, zejména těch, které mají sídlo v regionu školy. Po ukončení studia a úspěšném vykonání maturitní

zkoušky je absolvent připraven zajišťovat jako referent státní správy nebo referent samosprávy odborné činnosti

nebo ucelené agendy v rámci působnosti územních, ústředních nebo jiných orgánů státní správy a samosprávy,

např. hospodaření s majetkem obce, vedení evidencí podle závazně platných předpisů, vedení agend správních

a samosprávných komisí, výkon prací souvisejících s vystavováním úředních dokladů, určováním, vyměřováním

a vybíráním dávek a poplatků, se správním řízením apod. Uplatnit se může i v občanském sektoru.

    •  69–51-H/01 Kadeřník - cílem tohoto oboru vzdělání je příprava pracovníků schopných poskytovat

kvalifikované a kvalitní kadeřnické služby - holení, mytí vlasů, stříhání, ondulace vodová a železem, preparace

vlasů, barvení a odbarvování vlasů, úprava dámských, pánských a dětských účesů, vlasová kosmetika,

zhotovování jednoduchých vlásenek a příčesků.

Mimoškolní činnost 

 Výuka žáků neznamená pouze klasické teoretické a praktické vyučování. Je rovněž nutné, aby žáci získávali

další zkušenosti, mohli si poměřovat své znalosti a dovednosti se svými vrsteníky a v neposlední řadě se

pochlubit svými dovednostmi na veřejnosti. Každý obor má proto další aktivity. Obecným základním cílem

vzdělávání a výchovy v jednotlivých oborech je příprava komplexně kvalitních řemeslníků ve stavebnictví

a strojírenství a pracovníků v oblasti gastronomie, obchodu a služeb, poskytnout žákům teoretickou a praktickou

přípravu na jejich budoucí povolání.

 Mimo pravidelného vyučování ve škole probíhají i aktivity zaměřené na prohloubení profesních dovedností

a vědomostí, sportovní, kulturní aktivity a činnosti pořádané domovem mládeže. Důležitou součástí výchovného

procesu moderní školy je péče o náplň volného času žáků mimo školu a rozvoj aktivit na doplnění vědomostí

a dovedností v rámci vyučovacího procesu. Nechceme striktně odlišit čas, kdy “žák patří škole a kdy rodičům”.

Snažíme se jim nabídnout i kvalitní náplň volného času ať již v rámci školy, nebo mimo školní vyučování, a to

v počítačových učebnách, zájmových kroužcích či při sportovních aktivitách. Snažíme se tak vytvořit podmínky

pro odpočinek a relaxaci dojíždějícím žákům v odpoledních hodinách i na domově mládeže a zajistit i důležitou

složku primární protidrogové prevence a předcházení kriminality.

 SOŠ a SOU Neratovice v souladu s moderními trendy výchovy a vzdělávání rozvíjí bohatou činnost

mimoškolní. 

 V rámci výuky se každoročně zúčastňují žáci 1. ročníků lyžařského kurzu, kde se pod vedením instruktorů

lyžování a snowboardingu učí sjíždět svahy našich hor. Ve druhém ročníku je pořádán pro všechny žáky

turistický a sportovní kurz. Kromě těchto pravidelných akcí se zúčastňují naši žáci také různých sportovních

soutěží a utkání v rámci okresu. Všechny obory vzdělání doplňují výuku návštěvami výstav, exkurzemi atd., a to

nejen v tuzemsku, ale i v zahraničí. Jde o velmi zajímavé formy výuky, které vhodným způsobem doplňují

teoretickou výuku a odborný výcvik.

 Značné oblibě se těší také soutěže žáků v odborných dovednostech. Nejprve probíhají soutěže regionální, poté

celostátní. V těchto soutěžích se naši žáci pravidelně umisťují na předních místech v republice. Ve školním roce

2010-2011 šlo především o vědomostní olympiádu oboru vzdělání instalatér, kde jsme v krajské soutěži skončili

na 2. místě a v celorepublikové na 4. místě, obor vzdělání zedník se umístil v soutěži "Stavitel" na 1. místě,

kuchaři - číšníci na soutěži "Gastro Poděbrady 2011" skončili na 3. místě, v Mistrovství republiky

v přípravě bramborového salátu se umístili na 6. místě, v soutěži "Český prodavač v Evropské unii" se naše škola

umístila na 6. místě, žák z oboru vzdělání automechanik v soutěži "Auto Junior" skončil na 8. místě, obor

vzdělání veřejnosprávní činnost se umístil v soutěži Finanční gramotnost na 1. místě.

 Škola má uzavřeno několik sponzorských smluv s významnými světovými firmami, které pomáhají zabezpečit

odborný výcvik nejnovějším materiálem a zároveň školí učitele OV i žáky, jak tento materiál používat.

 Mimoškolní činnost je zaměřena i na prohlubování profesních znalostí a dovedsnotí podle jednotlivých oborů

vzdělání. 

 Pro obor vzdělání kadeřník pořádáme přednášky, např. renomované kosmetické firmy navštívily naši školu

a uspořádaly pro naše žáky odborné přednášky o novinkách ze své profese, zejména v oblasti nabídky nových

výrobků. Probíhají přednášky a předváděcí akce firmy WELLA a Sollingen. Dále se uskutečňují akce -

předvádění materiálů a práce s ním firmy „METRIX“, kadeřnice se zúčastňují „Výstavy kadeřnického materiálu

všech firem na českém trhu“, akce „Barvení a nové materiály“, dále absolvují „Předváděcí den firmy

VITALITIS“. Obor vzdělání se účastní soutěže odborných dovedností v rámci školy. Škola se aktivně zapojuje

i do výstavy „Řemesla a Elegance“ a "Ligna Bohemia" vlastním stánkem . Jako úspěšná je hodnocena návštěva

 5
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Neratovice, Školní 664

SMILE verze 2.3.5



Charakteristika školyPodnikání

RVP 64-41-L/51 Podnikání
Verze: 1, Datum: 3.2.2011, Platnost: od 1. 9. 2011

obrazů v Obecním domě, která vhodnou formou doplňuje výuku předmětu Výtvarná výchova.

 Žáci oboru vzdělání kuchař - číšník se účastní exkurzí, např. do firmy Pivovar Prazdroj Plzeň, Staropramen

Praha. Z pohledu plnoletých žáků je velmi kladně hodnocena návštěva v Regionálním muzeu Mělník spojená

s řízenou degustací vína. Kuchaři číšníci navštěvují také domácí a zahraniční výstavy a veletrhy, jako např.

jsou Zahrada Čech v Litoměřicích, ANUGA v Kolíně nad Rýnem apod.. Obor vzdělání kuchař číšník

reprezentuje školu na akcích pořádaných městy Mělník a Neratovice i Středočeským krajem, a to na rautech

k nejrůznějším příležitostem. Vyučující v oboru vzdělání kuchař číšník každoročně realizují projektové

vyučování v již zmíněném Regionálním muzeu Mělník. V každém školním roce je pro žáky pořádán barmanský

kurz, kde mají žáci příležitost získat barmanské oprávnění.

 Žáci oboru vzdělání Prodavač absolvují exkurze do velkoskladů a dalších firem, které se zabývají činnostmi

souvisejícími s probíranou látkou. V rámci odborného výcviku se žáci zúčastňují výstavy „Zahrada Čech“

v Litoměřicích, exkurze v nákupním centru Černý most, v hypermarketu TESCO a GLOBUS, na Vánočních

trzích v Lysé nad Labem.

 Obory vzdělání strojírenského a stavebního zaměření také využívají k prohloubení teoretických znalostí

možnosti návštěv výstav, exkurzí . Instalatéři absolvují exkurzi se zaměřením na topení, vodu a plyn, navštěvují

výstavy, např. „Vodovody a kanalizace Praha“, AQUATERM Praha“, účastní se ukázek praktické pokládky

plynového vedení v obci Tišice, podnikají exkurze, např. do výrobního podniku Polabské strojírny Kostelec nad

Labem, Ecoplastic Kostelec nad Labem a do dalších firem. Obor vzdělání zedník mj. navštěvuje výstavu „FOR

ARCH Praha“. Obor vzdělání karosář se účastní exkurze, např. ve firmě Polabské strojírny Kostelec nad Labem,

SDT Mělník se zaměřením na opravy plastových částí karosérií nákladních automobilů, BOSAL Brandýs n/L.

 Zajímavé akce navštěvují třídní kolektivy v rámci teoretického vyučování. Společenskovědní výuku podporují

návštěvy na výstavách v Praze, např. výstava Česká státnost, výstava o stavbě a rekonstrukci Karlova mostu

apod. Do akcí podporující teoretické vyučování se zapojují i studenti dálkového studia. Novinkou ve

vzdělávacím procesu je realizace projektového vyučování s názvem : Poznej tradice, historii a přírodu svého

okolí, které se uskutečnilo v 8 třídách. Zejména pro žáky dojíždějící a ubytované na DM to jsou 4 dny

překvapivého poznávání okolí školy.

 Ve čtyřletém oboru vzdělání Veřejnosprávní činnost jsou realizovány přednášky na témata z oblasti veřejné

správy, pro některé ročníky byly zorganizovány návštěvy pražských divadel, např. na představení Lakomec aj.

Exkurze v jednotlivých ročnících podporují teoretickou výuku, zejména odborných předmětů. Jmenujme exkurze

do Senátu ČR, Národního muzea, Státního archivu, Archivního areálu Praha Chodovec atd. Pravidelné exkurze

se konají do institucí, jako jsou Probační a mediační služba Mělník, Katastrální úřad Mělník, Okresní soud

Mělník. Pravidelnou akcí je i účast na Veletrhu pomaturitního studia. Důležitou součástí oboru vzdělání

Veřejnosprávní činnost je účast na odborné praxi na pracovištích veřejné správy.

 Další úspěšnou akcí, na které se prezentuje škola, je filmový festival Poděbradské filmové zážitky, který probíhá

vždy v červnu. Pořadatelem je Středočeský kraj

 Dále jsou realizovány výlety jednotlivých tříd. Cílem těchto akcí byl Mělník (zámek a Regionální muzeum),

hora Říp, ZOO Praha, Lobkovice (zámek a hrob F. Palackého), ZOO a Botanická zahrada Liberec, výstava

„Historie Vánoc a Vánoce na Mělnicku“, Národní technické muzeum Praha, Národní muzeum Praha. Pro žáky

oboru kuchař – číšník se každé dva roky pořádá ve škole barmanský kurz, po jehož absolvování získávají

osvědčení barmana. SOŠ a SOU Neratovice navázala také spolupráci s partnerskými školami v zahraničí, např.

v Německu, Nizozemí, Polsku. V rámci této spolupráce se uskutečňují výměnné pobyty žáků, spoluúčast na

mezinárodních projektech, apod. Tyto pobyty jsou významné nejen z hlediska společenského, kdy se žáci

seznamují s životem svých vrstevníků v jiných zemích, ale mohou je také motivovat ke zvýšení zájmu o studium

cizích jazyků.

 Zajímá nás rovněž volný čas našich žáků mimo vyučování v oblasti sportovní. Žáci se aktivně zapojují do

oblastních soutěží v rámci „Středoškolských her“: „Středoškolský pohár v atletice“, „Den pro zdraví“, „Přespolní

běh“, „Středoškolský pohár v odbíjené a v košíkové“ a oblastní soutěž v plavání atd. Významnou a pro naši školu

velmi úspěšnou a radostnou akcí byla účast na fotbalovém turnaji O pohár hejtmana Středočeského kraje

konaného pod záštitou MUDr. Ratha v jarním období 2010. Školní mužstvo se dostalo až do finálových bojů, kde

jim fandily i vybrané třídní kolektivy. Žáci absolvovali „Sportovní den“, v rámci kterého se konaly soutěže

v odbíjené, v pozemním hokeji a v košíkové, kopané, stolním tenisu atd.

 V kulturní oblasti škola podporuje zájem jak ze strany žáků, tak ze strany zaměstnanců. Konají se zájezdy do

divadla, setkání se zaměstnanci a s důchodci. Ze strany žáků jde především o účast na soutěžích zaměřených na

literární a výtvarnou činnost. Dále žáci navštěvují výstavy, muzea divadla.

 Na domově mládeže je pro sportovní zájmovou činnost a udržení tělesné kondice k dispozici posilovna

a relaxační místnost v suterénu budovy. V přízemí budovy se nachází knihovna. Jako studovny se využívají

učebny. Denní program je rovnoměrně rozdělen na osobní volno (zájmová činnost – výtvarný kroužek, čtenářský

kroužek, kadeřnický kroužek apod., besedy, TV programy), přípravu na vyučování a spánek. Ve volném čase, po

vyučování, mohou žákyně využít při kolektivní i samostatné činnosti městská zařízení, jako jsou krytý bazén

s atraktivním tobogánem, videokavárnu, sportoviště a tenisové kurty, městské kino, akce a zařízení

Společenského domu, mohou navštívit diskotéku pod dozorem vychovatelek. Zvláštní kapitolu tvoří besedy
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pořádané na zajímavá témata, např. s gynekoložkou, s kriminalistou, s kosmetičkou s ukázkami líčení a prodejní

výstavkou. Na domově mládeže se pořádají soutěže, např. v úklidu, o nejhezčí velikonoční či vánoční výzdobu

ložnice, konají se besídky, turnaje v míčových hrách (vybíjená, volejbal). Pravidelně jsou pořádány zájezdy do

divadel. Přestože jsou Neratovice známy především jako město chemie a železniční uzel, je zde i krásná příroda

kolem Labe, která nabízí příjemné procházky a pobyt v přírodě.

Ubytovací a další služby

V objekt Školní 664 se nachází pro 60 dívek ze vzdálených míst domov mládeže. Kapacita domova mládeže čítá

60 lůžek. Žákyně jsou ubytovány v třílůžkových pokojích, kterých je na domově mládeže celkem 20.

SOŠ a SOU Neratovice poskytuje služby v oblastech:

    •  výuka anglického jazyka pro začátečníky i pokročilé,

    •  kurz výpočetní techniky zaměřený na základní dovednosti, grafika a digitální fotografie, tabulkový

kalkulátor,

    •  v době školních prázdnin, po dohodě i přes víkendy ve školním roce nabízíme ubytování na domově

mládeže,

    •  stravovací služby pro veřejnost,

    •  mimo provozní dobu se ve školní jídelně organizují rauty, bankety, svatby apod. pro veřejnost a občerstvení

pro žáky, vše v rámci doplňkové činnosti,

    •  kadeřnické služby,

    •  služby svářečské školy s možností získání svářečského průkazu v rozsahu základní svářečských kurzů,

zaškolení, povinných doplňkových školení a přezkoušení a získání úředních kurzů včetně zkoušky podle ČSN,

    •  drobné stavební práce,

    •  pronájem výukových prostor školy.

V současné době škola provádí výuku na základě vlastních ŠVP tak, aby byla schopná kvalitně připravovat své

absolventy pro náročná povolání v moderní společnosti 21. století.

Mezinárodní kontakty školy

 Cestování vůbec, ale zejména je-li spojené s exkurzemi, je bezesporu účinnou formou vzdělávání.

Zprostředkovává žákům rozsáhlé všeobecné i odborné vědomosti a pomáhá formovat jejich občanské,

vlastenecké a evropské postoje. SOŠ a SOU Neratovice investovala do této formy vzdělání hodně času

i finančních prostředků, které ovšem musí zajistit převážně z projektových a grantových i sponzorských zdrojů.

Samofinancování samotnými žáky užíváme méně často, protože zejména žáci SOU jsou ze sociálně slabšího

prostředí a vzdělání touto formou by pro ně bylo téměř nedostupné.

 Zatím se nám podařilo zajistit dva rozsáhlejší projekty. V letech 2002 až 2007 jsme se zapojili do projektu

Sokrates, podprogram Comenius 1 a do projektu Leonardo da Vinci. Partnerskými školami se pro nás staly BSZ

Eilenburg ze SRN a Nova College Haarlem z Nizozemska. Do projektu Sokrates jsme zapojili žáky SOU

prakticky všech studijních oborů. Zde nešlo o odborný rozvoj, ale cílem bylo skutečné vzájemné poznání,

pochopení a respektování kulturních zvyklostí a rozdílů obou zemí. V projektu Leonardo se angažovali žáci

studijního oboru VSČ s cílem převážně prověřit a procvičit jazykové dovednosti a poznat veřejnou správu jiné

evropské země. Trochu jiné poslání pak měl poslední grant z projektu Leonardo. Žáci putovali po českých

vesnicích rumunského Batátu. Tady se žáci dokonce zapojili do výzkumu zdravotního stavu obyvatel dané

oblasti – připravovali podklady pro výzkum a pomáhali lékařům se zápisem výsledků.

 Za důležité však považujeme, že se ve všech případech podařilo rozšířit navázanou spolupráci i mimo přímé

aktivity projektu. Tak např.s Nova College v Haarlemu se po několik let uskutečnila výměna studentů z oboru

kadeřník. Holandští studenti konali 2-3 týdny odbornou praxi na našich pracovištích odborného výcviku a i naše

kadeřnice absolvovaly stáž v Haarlemu. Velmi bohatá byla následná spolupráce s BSZ Eilenburg, kde se střídali

žáci různých oborů na týdenních pobytech, které měly za cíl pozorovat a porovnávat způsob i obsah výuky

daného oboru v obou školách. Postupně se vystřídali žáci oborů kuchař-číšník, instalatér, klempíř

a automechanik. Tyto pobyty byly velmi přínosné nejen pro žáky, ale i pro jejich odborné učitele.

 Nemalý vzdělávací význam mají však také pravidelné účasti žáků školy na odborných veletrzích a výstavách.

Nejdelší tradici má pravidelná návštěva mezinárodního gastronomického veletrhu Anuga v Kolíně n. Rýnem,

kterou každé dva roky navštíví kolem 40 žáků příslušných studijních oborů. O skutečném přínosu pro obor

svědčí i to, že i bývalí absolventi naší školy opakovaně tento veletrh navštěvují. Podobný význam pro obor

kadeřník má světová kadeřnická a kosmetická výstava a veletrh Mondial Coiffure Beaute v Paříži. I zde se

opakovaná účast stává tradicí. Samozřejmě , že jako většina škol i SOŠ a SOU Neratovice organizuje pro žáky

zahraniční výlety a exkurze s cílem nejenom prověřit jazykové dovednosti, ale i s cílem poznat turisticky

zajímavé pamětihodnosti dané země. V této oblasti vyvíjí největší aktivity pedagogové na SOŠ, kde se studenty

navštívili postupně Francii, Velkou Británii, SRN a Nizozemsko. Tyto výlety jsou samozřejmě financovány

samotnými studenty.

Důvody, proč by se měli zájemci vzdělávat právě na této škole

 SOŠ a SOU Neratovice nabízí dostatečnou učební kapacitu pro jednotlivé obory vzdělání, a tedy pokrývá

potřeby regionu dostatečně. Učební kapacita oborů odpovídá jak výukovým možnostem školy, tak přirozené
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obměně pracovníků v regionu. Škola definuje svou vzdělávací strategii ve všech oborech vzdělání jako jednotlivé

zásady, které musí prolínat celým výchovně-vzdělávacím procesem. Je důležité vytvářet v žácích profesionální

návyky, které budoucí zaměstnavatel bude využívat a které dostatečně ekonomicky ocení. Začlenit žáky již

během studia mezi odborníky, o kterých odborná veřejnost ví a naopak žákům umožňovat navazovat kladné

interpersonální vztahy, kterých si žáci mohou vážit a které mohou využívat při svém budoucím zaměstnání.

K tomu slouží účast na různých soutěžích a seminářích v rámci regionu i celé ČR, kontakty se sociálními

partnery již v průběhu studia, kontakty mezi žáky stejného oboru z jiných škol v ČR. Klademe si za cíl vytvářet

v žácích hrdost a kladný vztah ke škole, ve které se učí odbornému řemeslu, vytvářet v žácích potřebu stále se do

školy vracet pro nové odborné inspirace a mezilidské kontakty a v neposlední řadě vytvářet v žácích potřebu dále

se ve svém oboru vzdělávat a profesionálně růst.

Proč si vybrat SOŠ a SOU Neratovice?

Pro její silné stránky:

    1.  SOŠ a SOU Neratovice je co do počtu žáků a nabízených oborů jedna z největších škol ve Středočeském

kraji.

    2.  Škola si vytvořila dobré postavení v regionu a ze strany žáků ze ZŠ je o ni značný zájem.

    3.  Dopravní dostupnost z okolních míst – Praha, Mělník, Kralupy nad Vltavou, Brandýs nad Labem – je

výborná.

    4.  Technické vybavení školy je na vysoké úrovni – disponuje 4 učebnami výpočetní techniky,

5 multimediálními učebnami, odbornými učebnami – jazykové, podle zaměření oborů – nácviková učebna pro

kadeřnice, restaurace s barem pro kuchaře číšníky, učebna pro prodavačky apod.

    5.  Odborný výcvik je v 1. ročníku realizován v moderních dílnách a na odloučených pracovištích školy.

    6.  Účast žáků školy na soutěžích v oblasti odborných dovedností.

    7.  Spolupráce s městem Neratovice a s dalšími odbornými institucemi v oblasti pořádání odborných seminářů,

přednášek apod. je na vysoké úrovni.

    8.  Vysoký rozvoj DVPP – získávání pedagogické způsobilosti, SŠ i VŠ, účast na školeních apod.

    9.  Hojně se rozvíjí mezinárodní spolupráce se zahraničními školami formou výměnných akcí (BZS Eilenburg,

Nova College Haarlem). Škola si udržuje vysokou úroveň vzdělávání, ne každý se stane absolventem školy. Musí

prokázat daný stupeň dovedností a vědomostí. O vysoké úrovni svědčí pozitivní výsledky kontrol státních orgánů

– ČŠI, Středočeský kraj - odbor kontroly, Krajská hygiena, IBP, Finanční úřad, OSSZ apod.

    10.  Vzhledem k velikosti školy, k rozsáhlé nabídce oborů vzdělání a počtu žáků, SOŠ a SOU Neratovice má

širokou možnost tvorby zdrojů.

    11.  Silnou stránkou školy v ekonomické oblasti je i ekonomické vzdělání ředitelky školy a její nasazení

nejenom při získávání dalších zdrojů financování školy.

    12.  Možnost tvorby vlastních zdrojů v rámci produktivní práce žáků na odborném výcviku, kdy z těchto

zdrojů jsou částečně pokryty náklady na provoz.

    13.  Rozvoj doplňkové činnosti – kadeřnictví, nákup zboží za účelem dalšího prodeje a prodej,

zprostředkovatelská činnost v oblasti pořádání kurzů, ubytovací služby, hostinská činnost (stravování cizích

strávníků, pořádání rautů pro veřejnost), zednické práce, provozování autoškoly, údržba motorových vozidel

a jejich příslušenství, překladatelská a tlumočnická činnost, organizování sportovních soutěží, výroba kovového

spotřebního zboží, výuka jazyků (jazykové kurzy), pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí

včetně lektorské činnosti (kurzy na PC v rámci školící střediska úrovně P a Z a pro veřejnost).

    14.  Získávání prostředků prostřednictvím grantů a sponzorských darů – software, na opravy – Nadace VIZE

97 D.a V. Havlových, Spolana Neratovice, a.s., prostředky EU (OPVK, ROP NUTS II.), dotace zřizovatele,

stavební materiál od smluvních pracovišť apod.

    15.  Zapojení SRPŠ při SOŠ a SOU Neratovice do financování akcí školy – lyžařský výcvikový kurz,

vybavení, odměny v soutěžích apod.

    16.  Tvorba příjmů z pronájmu a prodeje státního majetku – tělocvična, školní bufet apod.

    17.  Škola nemá problémy s hospodařením a vždy končí s kladným výsledkem hospodaření

    18.  Úspory v oblasti odborného výcviku – od 2. ročníku se realizuje odborný výcvik na smluvních

pracovištích a u oboru kuchař číšník a prodavač již od 1. ročníku na smluvních pracovištích.

    19.  Od vzniku školy díky mimořádným dotacím dochází k opravám všech budov, k obměně zařizovacích

předmětů apod. Tímto vzrostla úroveň technické vybavenosti školy, stav budov se rovněž zvýšil.

    20.  V případě ztráty v hospodaření v součástech SOŠ, domov mládeže a školní jídelna, financuje provoz silná

součást SOU.
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3  Profil absolventa

Profil asolventa

 Vzdělávání v tomto oboru vytváří předpoklady k získání kompetencí potřebných k úspěšnému zvládnutí

podnikatelských aktivit. V průběhu přípravy ve studijním oboru byl kladen důraz na rozvoj schopností aplikovat

poznatky a dovednosti z ekonomiky podniku, účetnictví, písemné a elektronické komunikace, práva,

managementu a marketingu a psychologie na konkrétní situace v podniku. Důraz je kladen na zvládnutí

komunikace (ústní, písemné, elektronické) s využitím prostředků informační techniky a na práci s informacemi.

Uplatnění absolventa

 Absolvent nástavbového studia oboru vzdělání Podnikání uplatní své znalosti a dovednosti při řízení vlastní

firmy, především v profesní oblasti, pro kterou se připravoval v předcházející přípravě v konkrétním učebním

oboru. Rovněž je připraven vykonávat ekonomické, provozně-ekonomické, obchodní i administrativní činnosti

v soukromých firmách i státních organizacích.

Přijímání žáků do 1. ročníků

 Obor vzdělání Podnikání je určen pro absolventy tříletých oborů vzdělání ukončených závěrečnou zkouškou

s výučním listem. 

 Přijetí ke studiu je podmíněno splněním níže uvedených kritérií:

    •  Vyučení v tříletém oboru vzdělání ukončeném ZZ s výučním listem.

    •  Podání přihlášky v termínu daném školským zákonem (20. 3.).

    •  V případě vyššího počtu přihlášek, než je kapacita oboru, bude přihlédnuto k průměrnému prospěchu za

jednotlivé ročníky.

Celkové pojetí vzdělávání

 Program vychází z koncepce RVP pro obor vzdělání 64-41-L/51 Podnikání.

 Záměrem středního odborného vzdělávání je připravovat žáka na úspěšný, smysluplný a odpovědný osobní,

občanský i pracovní život v podmínkách měnícího se světa. Nástavbové studium podporuje rozvoj těchto cílů na

úrovni a strategiemi odpovídajícími potřebám dospělých. Proto je vzdělávání v tomto oboru zaměřeno nejen na

rozvoj teoretických vědomostí navazujících na předchozí vzdělání, ale zejména na rozvíjení:

    •  ekonomického a právního myšlení, administrativních, marketingových a manažerských dovedností

    •  možností, jak rychle a kvalitně získávat, zpracovávat a osvojovat si nové znalosti a dovednosti, vyhledávat je

a využívat dostupné možnosti a prostředky k sebevzdělání, k pracovní činnosti atd.

    •  schopnosti analyzovat a řešit problémy, aplikovat získané vědomosti při praktických činnostech, kvalitně

komunikovat, efektivně pracovat s informacemi

    •  dovedností potřebných k vyjednávání, diskusi, případnému kompromisu

    •  odpovědnosti za vlastní rozhodování, jednání, chování

    •  komunikativních dovedností žáků potřebných pro partnerský, pracovní, rodinný život.

    •  kladného vztahu k přírodě, k ochraně a zlepšování životního i ostatního prostředí.

 Cílem vzdělávacího programu je komplexní příprava žáka v takovém rozsahu, aby byl připraven především na

samostatnou podnikatelskou činnost, nebo pracovat v soukromém i státním sektoru (ekonom, administrativní

nebo odborný pracovník apod.), popřípadě pokračovat ve studiu na vysoké škole. Vzdělání směřuje k:

    •  osvojení obecných principů a strategií řešení problémů (praktických i teoretických), včetně dovedností

potřebných pro práci s informacemi

    •  prohloubení a rozšíření vědomostí žáků o světě, který je obklopuje

    •  porozumění potřebným vědeckým, technickým a technologickým metodám a pracovním postupům

z různých oborů lidské činnosti a poznání, a k rozvíjení dovednosti jejich aplikace

    •  adaptabilitě žáků na nové podmínky, k jejich schopnosti tvořivě do těchto podmínek zasahovat tj.

k flexibilitě a kreativitě

    •  umění tvořivě zasahovat do prostředí, které je obklopuje, vyrovnávat se s různými situacemi a problémy,

pracovat v týmech

    •  rozvoji aktivního přístupu k pracovnímu životu a schopnosti přizpůsobovat se změnám na trhu práce -

Platnost od 1. 9. 2011 Délka studia v letech: 3.0

Kód a název oboru RVP 64-41-L/51 Podnikání Forma vzdělávání dálková forma
vzdělávání

Název ŠVP Podnikání

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Neratovice, Školní 664, Školní 664, 277 11 NeratoviceŠkola
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zodpovědnému, cílevědomému, vytrvalému a pečlivému přístupu k týmové i samostatné práci

    •  umění spolupracovat, podílet se na životě společnosti, nalézt v ní své místo

    •  rozvoji dovedností potřebných k vyjednávání, diskusi, případnému kompromisu, k obhájení svého

stanoviska i přijímání stanovisek jiných

    •  prohlubování dovedností potřebných k sebereflexi, sebepoznání, kritickému sebehodnocení -

    •  přijímání odpovědnosti za vlastní myšlení, rozhodování, jednání, chování i cítění - vytváření úcty k živé

i neživé přírodě, k ochraně a zlepšování životního prostředí a k chápání globálních problémů světa

    •  prohlubování národnostní a občanské identity žáků, jejich připravenosti identitu chránit, ale současně také

respektovat identitu jiných lidí

    •  tomu, aby se žáci oprostili od předsudků, intolerance, rasismu, etnické, náboženské aj. nesnášenlivosti.

 V průběhu studia je žák veden tak, aby si byl vědom svých osobních možností a kvalit a aby uměl pracovat

samostatně i v týmu. Výuka pomáhá k rozvoji osobnosti a vytváří předpoklady k tomu, aby se žák správně

zapojil do společnosti a měl možnost dalšího rozvoje. Jednotný přístup pedagogů se promítá v jednotných

požadavcích na chování žáka ve škole i na akcích organizovaných školou, na vytváření klimatu ve škole.

Upevňování a rozvíjení sociálních kompetencí vede k vhodnému zapojení žáka do kolektivu, ve kterém uplatní

své schopnosti a bude i umět respektovat druhé a spolupracovat s nimi. Komunikační dovednosti jsou rozvíjeny

na úrovni verbální a písemné, včetně využití informačních a komunikačních technologií. Tato oblast je zaměřena

nejen na osvojení dovedností práce s těmito technologiemi, ale také na vhodné využití těchto znalostí pro svůj

osobní a pracovní život. Výchovný a vzdělávací proces je veden tak, aby se žák choval zodpovědně při plnění

pracovních úkolů a aby zodpovídal za své jednání v různých občanských a pracovních situacích. Rozvíjení

klíčových kompetencí je vhodně zařazeno do všech předmětů. Proces uplatňování klíčových kompetencí je veden

tak, aby byl soustavný a vykazoval vývojový posun během studia.

Organizace a metody výuky

 Studium je organizováno v dálkové formě 3 roky formou konzultací, které probíhají pravidelně 1x za 14 dní od

8.00 hod. dle rozvrhu hodin 10x za pololetí. Po deseti cyklech jsou žáci klasifikováni z jednotlivých předmětů

(zkouškou) mimo dobu konzultací. Ve druhém pololetí výuka probíhá stejným způsobem. Jedná se o studium při

zaměstnání.

 Výuka je tvořena třemi navzájem propojenými složkami (praktickou, odbornou a všeobecnou), které profilují

žáka a jsou předpokladem pro kvalitní a komplexně pojatou přípravu na jeho budoucí povolání. Preferujeme

především motivační metody výuky rozvíjející samostatné myšlení, aktivitu, soutěživost a skupinovou práci

žáků. Podstatná část vzdělávání u dálkového studia je dána samostudiem žáků. Vzhledem k nadstandardnímu

vybavení naší školy je možná orientace na výuku s využitím PC ve všech předmětech, protože počítač

a dataprojektor s přístupem na internet je k dispozici v každém pavilonu, včetně multimediální učebny a dvou

učeben výpočetní techniky.

 Metody výuky, které jsou při realizaci vzdělávání používány, závisí na charakteru jednotlivých předmětů.

V základních společenskovědních předmětech se využívá kromě frontálního vyučování i dialogické slovní

metody (dialog, diskuze), autodidaktické metody (samostatné práce žáků, problémové vyučování, týmová práce,

práce s textem) a samozřejmě i výuka prostřednictvím multimediální techniky. Ve výuce cizích jazyků se kromě

tradičních způsobů výuky využívají radiomagnetofony, CD přehrávače, multimediální výukové programy, které

aktivizují žáka a vedou ho k práci s moderní technikou a umožňují jeho seberealizaci v rámci samostatné

i týmové práce. Žák si na začátku vzdělávání bude volit mezi anglickým a německým jazykem. Výuka bude

realizovatelná v jednotlivých skupinách.

 Převažující hodinová dotace ekonomického vzdělávání - teoretického i praktického předurčuje výběr výukových

metod rozvíjejících logické myšlení, metod experimentálního učení včetně běžných metod výuky (výklad, práce

s odborným textem, samostatná práce žáků při řešení odborných úkolů v pracovních skupinách atd.). Žáci řeší

úkoly s využitím poznatků z výuky, vyhledávají potřebné informace v odborné literatuře, na internetu. Tyto

metody výuky jsou uplatňovány především při praktických cvičeních a učební praxi za použití multimediální

techniky. Vlastní výuka většinou probíhá v učebnách výpočetní techniky, kde má každý žák k dispozici počítač

s přístupem na internet. Výuku učiteli usnadňuje propojení učitelského počítače s dataprojektorem s možností

prezentovat veškeré činnosti na projekčním plátně, včetně možnosti sledovat pracovní plochu monitoru každého

žáka.

Praktické vyučování  

 Praktické vyučování je součástí předmětu "Maturitní seminář" v rozsahu 1 konzultace a je  využívána k rozvoji

schopností prakticky aplikovat teoretické znalosti získané v hodinách teoretických odborných předmětů. Výuka

tohoto předmětu probíhá v kmenové třídě nebo v učebnách výpočetní techniky. Na závěr žáci vypracují

závěrečnou práci dle zadání. U závěrečné práce se hodnotí formální a obsahová úroveň práce známkou, která se

stává součástí hodnocení předmětu. 

Odborné předměty

 Odborné předměty vytvářejí předpoklad pro získání teoretických znalostí, které jsou rozvíjeny v praktickém

vyučování. Základ tvoří předměty ekonomického směru, zájmena z oblasti ekonomiky, managementu

a marketingu a účetnictví. Nedílnou součástí je i výuka IKT. Znalost počítačových technologií dává žákům
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nezbytné předpoklady pro další profesní uplatnění, ale i pro absolvování oboru, neboť znalost práce na počítači je

nutná ve všech předmětech. Předměty vytvářejí i předpoklady pro další sebevzdělávání žáka ve svém oboru.

Všeobecné předměty

 Všeobecné předměty poskytují žákovi obecný přehled, který vytváří předpoklady pro osvojení si základních

lidských hodnot, tj. znalosti kulturní, estetické, matematické a přírodovědné. Žák má příležitost osvojit si znalosti

světového jazyka. Důraz je kladen nejen na obecné znalosti, ale i na komunikační dovednost. Absolvent je

připraven orientovat se v politice a kultuře, má předpoklady pro vedení společenského života, je seznámen se

základními problémy současné společnosti. Veškerá výuka je směřována nejen jako příprava pro praktický život,

ale i jako příprava pro možné pokračování ve studiu na VŠ.

 Formy a metody výuky ve všeobecných předmětech jsou vedle frontálního vyučování zejména dialogické slovní

metody (dialog, diskuze), autodidaktické metody (samostatné práce žáků, problémové vyučování, týmová práce,

práce s textem), besedy a samozřejmě i výuka prostřednictvím multimediální techniky. Ve výuce cizích jazyků se

kromě tradičních způsobů výuky využívají audiopřehrávače, ale i multimediální výukové programy, které

aktivizují žáka a vedou ho k práci s moderní technikou a umožňují jeho seberealizaci v rámci samostatné

i týmové práce.

Hodnocení žáků

 Hodnocení výsledků vzdělávání žáků se řídí Školským zákonem (č. 561), který je konkretizován v klasifikační

směrnici, ta je součástí školním řádu. Dálková forma studia je klasifikována po 10 cyklech konzultací formou

písemné nebo ústní zkoušky. Tato známka je součástí celkového hodnocení za pololetí.

  Specifické zásady hodnocení a klasifikace žáků v jednotlivých předmětech jsou uvedeny v úvodu učební

osnovy každého předmětu. Každý vyučující daného předmětu zapracuje do učební osnovy předmětu podmínky

klasifikace žáka. Uvede, jakým způsobem bude hodnotit např. ročníkové práce, testy, prezentační práce,

praktická cvičení, odbornou a individuální praxi, výsledky týmové práce, projektu atd.). S podmínkami

hodnocení jsou žáci prokazatelně seznámeni na začátku školního roku.

Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

 Žák se speciálními vzdělávacími potřebami je definován v §16 zákona č. 561/2004 Sb. jako osoba se zdravotním

postižením, zdravotním znevýhodněním nebo sociálním znevýhodněním. Pro potřeby školního vzdělávacího

programu je osobou se speciálními vzdělávacími potřebami žák, který: - písemně požádá ředitelku školy

o vzdělávání podle individuálního plánu nebo o toleranci svého postižení ve vzdělávání. Ředitelka žádost

posoudí a vydá rozhodnutí na základě zprávy z pedagogickopsychologického vyšetření platnou minimálně

3 měsíce.

 Podle §3 vyhlášky č. 73/2005 Sb. jsou žáci se speciálními vzdělávacími potřebami vzděláváni formou

individuální integrace: - pro každého žáka se specifickými poruchami učení je sestaven individuální vzdělávací

program, ve kterém jsou obecně uvedeny metodické přístupky k jednotlivým žákům. Žáci však nemají však

speciálně upraveny tematické plány, ani nejsou osvobozeni z žádných předmětů, neboť jsou schopni náplň

jednotlivých předmětů zvládnout. Na tvorbě individuálního vzdělávacím programu se podílí vyučující ve

spolupráci s výchovným poradcem. Podle §3 vyhlášky č. 73/2005 Sb. jsou žáci se speciálními vzdělávacími

potřebami vzděláváni formou individuální integrace.

 Žáci mimořádně nadaní jsou vzděláváni podle §12 vyhlášky č. 73/2005 Sb. jestliže: - písemně požádají ředitelku

školy o vzdělávání podle individuálního plánu. Ředitelka žádost posoudí a vydá rozhodnutí o vzdělávání podle

individuálního plánu nebo o přeřazení do vyššího ročníku podle §14 vyhlášky č. 73/2005 Sb. - předloží zprávu

z pedagogicko-psychologického vyšetření platnou minimálně 3 měsíce od doručení. V přístupech k žákům se

speciálními vzdělávacími potřebami jsou respektována doporučení z pedagogickopsychologických vyšetření

v rámci možností školy s maximálním přihlédnutím k toleranci specifických potřeb žáka. Jedná se zejména

o výuku pomocí speciálních vyučovacích metod, individuální přístup a empatii k potřebám a psychické pohodě

žáka, úprava forem hodnocení výsledků vzdělávání a spolupráci s pedagogickopsychologickým zařízením

(zejména pedagogicko-psychologickými poradnami).

Ukončování vzdělávání

 Nástavbové studium je zakončeno maturitní zkouškou. Dokladem o dosažení středního vzdělání s maturitní

zkouškou je vysvědčení o maturitní zkoušce. Vysvědčení o maturitní zkoušce je opatřeno doložkou o získání

příslušného stupně vzdělání.

 Obsah a forma profilové části MZ a koncepci maturitní zkoušky vymezuje školský zákon. Žák získá podle

zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) střední vzdělání s maturitní zkouškou, jestliže úspěšně vykoná obě části

maturitní zkoušky. Koncepce maturitní zkoušky je stanovená tak, aby bylo možné objektivně a komplexně

zhodnotit kvalitu vědomostí, dovedností a klíčových kompetencí u žáků. Profilová část MZ: praktická zkouška

z účetnictví, ústní zkouška z ekonomických předmětů.
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RVP 64-41-L/51 Podnikání
Verze: 1, Datum: 3.2.2011, Platnost: od 1. 9. 2011

Název školy Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Neratovice, Školní 664

Adresa Školní 664, 277 11 Neratovice

PodnikáníNázev ŠVP

od 1. 9. 2011Platnost Střední vzdělání s maturitní zkouškouDosažené vzdělání

Vzdělávací program RVP 64-41-L/51 Podnikání Délka studia v letech: 3

4  Charakteristika ŠVP

4.1  Popis materiálního a personálního zajištění výuky
1. Materiální podmínky

 Pro plnění svých úkolů SOŠ a SOU Neratovice užívá majetek, který Středočeský kraj předal do její správy.

Přehled movitého a nemovitého majetku vychází z mimořádné uzávěrky k 31. 3. 2001. Nemovitosti jsou

využívány pro výchovu a vzdělávání mládeže nebo pro poskytování školských služeb a doplňkové činnosti. SOŠ

a SOU Neratovice má ve své správě budovu v objektu Školní 664, která se nachází v centru města vedle budovy

MÚ Neratovice a čítá celkem 1530 m2 zastavěné plochy a objet Spojovací 632, který sousedí se Spolanou

Neratovice a rozkládá se na 4300 m2 zastavěné plochy a dále má k dispozici 21000 m2 ostatní plochy. Oba

objekty jsou od sebe vzdáleny 2 km.

Mezi základní úkoly v oblasti zajišťování materiálních podmínek patří:

    •  zlepšovat estetický vzhled školy,

    •  připravit ve spolupráci se zřizovatelem návrh časového harmonogramu odstranění technických závad na

objektech školy, pokusit se zajistit jejich financování,

    •  najít zdroje pro plánované investice,

    •  nadále pokračovat v modernizaci učeben a prostor odborného výcviku, rozšiřovat využití interaktivních

tabulí, obnovit postupně nábytek ve všech třídách, dovybavit společné prostory o zařízení vhodné k relaxaci žáků

o přestávkách,

    •  soustavně modernizovat výpočetní techniku v učebnách a v kabinetech.

 Objekt Školní 664 navštěvují žáci čtyřletého oboru vzdělání veřejnosprávní činnost, dále se zde nachází pro 60

dívek ze vzdálených míst domov mládeže.

 Objekt má v přízemí a v 1. patře k dispozici čtyři kmenové třídy a čtyři odborné učebny. Mezi odborné učebny

lze počítat dvě počítačové učebny vybavené moderními PC s připojením na internet a dataprojektorem, dále jsou

v objektu k dispozici dvě jazykové učebny vybavené interaktivní tabulí, dataprojektorem, vizualizérem, PC a CD

přehrávačem. Ostatní třídy jsou zařízeny podle využití a možností školy – např. televizory, videorekordéry, CD

přehrávači, multimediálním zařízením a dataprojektory. Žáci mají dále k dispozici odpočinkové koutky na

chodbách před učebnami s možností nákupu základního občerstvení z automatů. Učitelé mají k dispozici

kabinety, sborovnu a kuchyňku.

 Kapacita domova mládeže činí 60 lůžek. Žákyně jsou ubytovány v třílůžkových pokojích, kterých je na domově

mládeže celkem 20. V 1. patře se nachází 10 sociálních buněk s příslušenstvím – WC, sprcha se studenou

a teplou vodou, umyvadlo, dále je zde umístěna prací místnost pro žáky a kancelář vedoucí vychovatelky. Ve 2.

patře se nalézá 9 ložnic pro 27 ubytovaných, kuchyňka, kde si mohou ubytované dívky uvařit, sociální zázemí –

sprchy, WC, umývárna, úklidová komora, izolace pro 3 osoby, společenský prostor a kancelář vychovatelek. Ve

3. patře je 11 ložnic pro 33 ubytovaných, sociální zázemí – WC a umývárna, úklidová komora, sklad infekčního

prádla, společenský prostor a kancelář vychovatelek. V pokojích je umístěn zcela nový nábytek, jsou zde lůžka,

stůl s židlemi, skříně, polička, noční stolky a lampičky. Prostory jsou centrálně vytápěny. Tímto vybavením se

domov mládeže řadí do I. kategorie ubytovacích zařízení. K domovu mládeže na každém patře náležejí

společenské místnosti s televizí, videorekordérem, počítači s připojením na internet a koutem pro posilování i pro

odpočinek. Domov mládeže je vybaven i izolační místností pro nemocné dívky, které nemohou ze zdravotních

důvodů odjet domů k rodičům, nebo je pro ně zapotřebí stálá noční péče.

 V přízemí budovy se nachází žákovská knihovna. Jako studovny se využívají učebny. Pro sportovní zájmovou

činnost a udržení tělesné kondice je k dispozici posilovna a relaxační sálek v suterénu školy. Žáci tyto prostory

mohou využít v době přestávek a v dopoledních hodinách na domově mládeže pro prostorové cvičení. Sálek je

vybavený gymnastickým náčiním a posilovna základními posilovací stroji, jako jsou lavice, věž, rotoped,

orbitrek, veslovací trenažér a stůl na stolní tenis. V tomto objektu se uskutečňuje i odborný výcvik 1. ročníků

oboru vzdělání kadeřník. Žákyně mají k dispozici místnost dámského kadeřnictví, kde je 15 pracovních míst

vybavených obsluhami a základními pracovními pomůckami, místnost pro pánské kadeřnictví, prostor pro mytí

s mycími boxy. Pro odpočinek je k dispozici odpočinková místnost a šatna. Součástí prostoru je WC pro

zákazníky a kancelář učitelů odborného výcviku.
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 Součástí budovy je také školní jídelna, která poskytuje celodenní stravování pro ubytované žáky z domova

mládeže a obědy pro dojíždějící žáky a pracovníky školy. Kapacita školní jídelny je 400 jídel a 80 míst k sezení.

Školní jídelna je vybavena konvektomatem, lednicemi, plynovými sporáky, mrazáky, pracovními stoly, myčkou

na nádobí, pečící troubou a dalšími nutnými stroji a nástroji. Ve školní jídelně vykonávají odborný výcvik oboru

vzdělání kuchař číšník. Kromě vybavení školní jídelny žáci mají k dispozici cvičný bar.

 V objektu Spojovací 632 se nachází střední odborné učiliště a skládá se celkem ze 7 pavilonů.

 Ve žlutém pavilónu probíhá teoretická výuka strojírenských a stavebních oborů vzdělání. Pro výuku jsou

k dispozici 4 kmenové třídy a 1 učebna s interaktivní tabulí. K výuce v běžných učebnách se využívá moderní

didaktická technika, např. televize, video, radiomagnetofon, CD přehrávač a výukové programy na počítačích.

 V zeleném pavilónu je uskutečňována teoretická výuka oborů vzdělání službového charakteru prodavač

a kadeřník. Jsou zde umístěny 4 kmenové třídy. Kromě toho se zde nachází jedna interaktivní učebna.

Samozřejmostí opět zůstává použití učebních pomůcek, např. televize, videa, zpětných projektorů,

radiomagnetofonů, CD přehrávačů apod.

 V oranžovém pavilónu jsou umístěny kanceláře vedení školy a odborné učebny – 2 učebny výpočetní techniky,

1 multimediální učebna s dataprojektorem, vizualizérem, s PC a připojením na internet a odborná učebna

s interaktivní tabulí, dataprojektorem a videem. Počítačové učebny, které se využívají pro výuku předmětů IKT,

ADP a jazyků, jsou vybaveny operačním systémem Windows XP nebo Windows Vista s připojením na internet

a se softwarem Microsoft Office a dalším.

Malý žlutý pavilon představuje vrátnici školy. Ve vrátnici školy se nachází kopírovací stroj pro žáky i učitele

školy.

 V hnědém pavilonu se nachází tělocvična vybavená klasickým sportovním náčiním a nářadím. Podlaha

tělocvičny je pokryta umělým povrchem. Pro výuku tělesné výchovy je k dispozici i posilovna.

 Ve fialovém pavilonu se nacházejí 3 kmenové třídy pro obor vzdělání kuchař – číšník a 6 odborných učeben. Pro

předmět stolničení je k dispozici restaurace s barem a cvičná kuchyň s přípravnou pro kuchaře číšníky

s příslušným vybavením. Dále je zde odborná učebna pro kadeřníky, která má k dispozici mycí box, obsluhu,

sušicí helmu a další příslušenství. V tomto pavilonu se nalézají rovněž 2 odborné jazykové učebny s možností

využití televize, videa a CD přehrávače a 1 učebna s interaktivní tabulí. Kapacita všech kmenových učeben je 30

žáků, odborní učebny mají většinou 15 - 20 míst.

 Modrý pavilon slouží odbornému výcviku. Při vstupu do pavilonu se nachází hala, která je vybavena obecným

zařízením pro všechny obory vzdělání strojírenského zaměření, jako jsou např. nůžky na plech, ohýbačky plechu,

strojní a tabulové nůžky a další. Rovněž je zde dílna zedníků, kde se žáci na sucho učí základním dovednostem

zdění. Z haly je možné vejít do jednotlivých dílen. Každá dílna je vybavena pracovními stoly se svěráky

a jednoduchými pracovními nástroji, dále zde žáci mají k dispozici vrtačky, soustruhy a brusky. Další vybavení

je závislé na oboru vzdělání. Nalezneme zde dílnu automechaniků se zvedákem a s ukázkami motorů, dále dílnu

klempířů vybavenou zakružovačkou, ohýbačkou plechu apod. Obor vzdělání instalatér má k dispozici dvě dílny

s instalatérskou stěnou, kde žáci instalují sanitární zařízení, např. vanu, WC apod., a s topenářskou stěnou. Pro

obor vzdělání automechanik je k dispozici diagnostická učebna s příslušným vybavením. V dílnách odborného

výcviku funguje i svářečská škola. Kromě těchto dílen je v pavilonu kovárna, obrobna, odborná učebna pro účely

teoretického seznámení s učební látkou probíranou na odborném výcviku, výdejna nářadí, sociální zázemí

a školní bufet. Pro výuku tělesné výchovy jsou k dispozici 2 hřiště, jedno asfaltové a druhé s umělým povrchem.

Součástí sportovního vybavení je i doskočiště pro skok daleký, atletická dráha a rovinka na 100 m.

 SOŠ a SOU Neratovice si pronajímá od fyzických nebo právnických osob prostory pro odloučená pracoviště

oboru vzdělání kadeřník ve městech Středočeského kraje – Mladá Boleslav, Mělník, Čáslav, Kladno, Nymburk.

Pro obor vzdělání prodavač jde o 1 pracoviště na Mělníku. Pro odborný výcvik škola využívá smluvně zajištěná

provozní pracoviště po celém okrese Mělník.

2. Personální podmínky

 V oborech vzdělání SOŠ a SOU Neratovice je výuka zajišťována pedagogickým sborem s náležitou kvalifikací

úplnou odbornou a pedagogickou. Pedagogický sbor školy se skládá jednak z učitelů všeobecně vzdělávacích

předmětů, odborných předmětů, učitelů odborného výcviku a vychovatelů domova mládeže.

Hlavní cíle v personální oblasti

    •  usilovat o to, aby při postupné obměně pedagogického sboru v souvislosti s odchodem jeho členů do

důchodu a s dalšími změnami v jeho složení zůstala zachována současná výše kvalifikovanosti a aprobovanosti

výuky, případně aby se ještě zlepšovala,

    •  stálý rozvoj pedagogických dovedností pedagogů a odborných znalostí pracovníků školy formou DVPP,

    •  flexibilně reagovat personálními změnami na změny v počtu žáků a tříd, připravit dlouhodobou prognózu

očekávaných změn v této oblasti,

    •  zajistit kvalifikované pracovníky pro výuku cizích jazyků, odborných předmětů,

    •  rozvoj týmové spolupráce a kolegiálních vztahů na škole.

 Teoretické vyučování probíhá podle platného rozvrhu vyučovacích hodin v učebnách školy. Teoretické

vyučování řídí 3 zástupci ředitelky, z toho 1 na střední odborné škole a 2 zástupci na středním odborném učilišti,
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kdy jeden má na starost pedagogickou oblast a druhý provozně organizační činnosti. K dalšímu odbornému

rozvoji využívají semináře zaměřené na rozvoj pedagogických dovedností např. pořádané pedagogickými centry.

Odborné znalosti si převážně doplňují samostudiem. Cílem teoretického vyučování je poskytnout teoretickou

přípravu pro výkon daného oboru vzdělání.

 Odborný výcvik řídí jeden zástupce ředitelky. Jednotlivé obory vzdělání vedoucí učitelé podle zaměření -

vedoucí učitel pro obor vzdělání ukončený závěrečnou zkouškou s výučním listem kadeřník, vedoucí učitel pro

obory vzdělání ukončené závěrečnou zkouškou s výučním listem prodavač, operátor skladování, kuchař číšník

a vedoucí učitel pro strojírenské a stavební obory vzdělání ukončené závěrečnou zkouškou s výučním listem

mechanik opravář motorových vozidel, karosář, instalatér a zedník. Odborný výcvik probíhá v odborných

učebnách a dílnách pod vedením učitele odborného výcviku a na smluvních pracovištích pod dozorem

instruktora. Na dodržování učebního plánu a dalších pravidel dohlíží vedoucí učitel nebo učitel odborného

výcviku.

 Péči o žáky se specifickými vzdělávacími potřebami zajišťuje ve škole kvalifikovaný výchovný poradce, který je

zároveň vzdělán v oboru speciální pedagogika.

 SOŠ a SOU Neratovice vytváří pro účely výchovně vzdělávacího procesu předmětové a metodické komise, které

řídí předseda a jejímiž členy jsou učitelé všeobecně vzdělávacích a odborných předmětů a učitelé odborného

výcviku:

    •  Humanitní vědy (český jazyk a literatura, psychologie, občanská nauka, společenská výchova, psychologie

prodeje)

    •  Cizí jazyky (anglický jazyk, německý jazyk,ruský jazyk )

    •  Přírodní vědy (matematika, fyzika, chemie, základy přírodních věd, ekologie)

    •  Tělesná výchova

    •  Odborné předměty ekonomické a obchodní (ekonomika, podniková ekonomika, obchodní provoz,

administrativa prodejny, informační soustava, daňová evidence, základy podnikání, propagace, IKT,

management, účetnictví )

    •  Odborné předměty kadeřnické

    •  Odborné předměty pro kuchaře a číšníky

    •  Odborné předměty strojírenské a stavební

 Pro účely zájmové činnosti jsou jmenováni koordinátoři, např. protidrogové prevence, mezinárodních vztahů,

ICT, enviromentální výchovy, grantový, publicista a kronikář. Pro účely ekonomické jsou zřízeny inventarizační

komise, likvidační komise, skartační komise a škodní komise a skupina při vzniku mimořádné události.

 Pro účely řídící a poradní funguje ve škole porada vedení, provozní porady ZŘ, pedagogické rady, přijímací

komise uchazečů o studium, školní výchovná komise, aktiv třídních učitelů, aktiv učitelů OV, školská rada

a SRPŠ při SOŠ a SOU Neratovice.

 Personální obsazení - příloha č. 2.

3. Organizační podmínky

 Příprava žáků je organizována jako tříleté dálkové studium. Probíhá formou konzultací vždy jeden den 1x za 14

dnů v rozsahu stanoveném učebním plánem.

 Základním dokumentem, který zajišťuje jednotnost v celém výchovně vzdělávacím procesu je „Školní řád SOŠ

a SOU Neratovice“. Školní řád upravuje pravidla chování žáků v teoretickém a praktickém vyučování, na

domově mládeže, ve školní jídelně a na akcích konaným mimo vyučování, dále obsahuje práva a povinnosti žáků

a klasifikační řád. Seznámení žáků se Školním řádem probíhá každý rok první vyučovací den školního roku

a záznam o poučení je podepsán žáky a založen u třídního učitele. Velmi důležitým dokumentem vydávaným k 1.

9. příslušného školního roku je „Organizační opatření pro školní rok …..“, který obsahuje časový harmonogram

školního roku, složení metodických a předmětových komisí, odpovědnost za správu majetku, počty žáků, seznam

zaměstnanců, telefonní seznamy zaměstnanců, rozmístění jednotlivých tříd, kabinetů a dalších prostor apod.

Dalšími dokumenty, který charakterizuje organizační podmínky vzdělávání jsou „Organizační řád“ a „Pracovní

řád“ a „Provozní řád“. Organizační řád SOŠ a SOU Neratovice je základní závaznou organizační normou, která

specifikuje právní postavení školy a její vztahy vnější i vnitřní a konkretizuje a rozvádí ustanovení zřizovací

listiny SOŠ a SOU Neratovice, upravuje organizační strukturu a řízení, formy a metody práce školy a práva

a povinnosti pracovníků školy. Pracovní řád řeší pracovní povinnosti zaměstnanců školy podle úseků. Provozní

řád upravuje celý provoz školy, řeší strukturu školy, organizační uspořádání, včetně aktivit souvisejících

s mimoškolními činnostmi. SOŠ a SOU Neratovice dále vydává vnitroorganizační směrnice,které se týkají otázek

výchovně vzdělávacích, ekonomických i organizačních. Škola dále vydává „Plán DVPP“, „Roční plán“, který

podrobně rozpracovává časový harmonogram jednotlivých úseků, „ICT plán“, „Plán autoevaluace a kritéria

hodnocení školy“ a „Plán EVVO“. Jednotlivé řády a směrnice jsou žákům i zaměstnancům k dispozici na

Intranetu školy. Organizace výuky podle jednotlivých oborů vzdělání je řešena v části „Organizace výuky“

v části „Charakteristika ŠVP“.

4. Podmínky bezpečnosti práce a ochrany zdraví při vzdělávání

 Problematika bezpečnosti práce, ochrany zdraví, hygieny práce a požární ochrany je součástí teoretického
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i praktického vyučování. Vždy na začátku školního roku jsou všichni žáci před zahájením teoretického vyučování

a odborného výcviku proškoleni o bezpečnosti práce a požární ochraně. Ve výchovně vzdělávacím procesu

výchova k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci vychází z platných právních předpisů – zákonů, prováděcích

vládních nařízení, vyhlášek a norem. Výklad je směřován od všeobecného ke konkrétnímu a postihuje jak otázky

a předpisy bezpečnosti z hlediska jednotlivce, tak pracovníka řídícího činnost kolektivu. V prostorách určených

pro vyučování žáků jsou vytvořeny podmínky k zajištění bezpečnosti a hygieny práce a požární ochrany podle

platných předpisů. Škola provádí technická i organizační opatření k eliminaci všech rizik spojených zejména

s odborným výcvikem. Se všemi riziky jsou žáci podrobně seznámeni. Rizika, která nejdou eliminovat jsou

částečně řešena osobními ochrannými prostředky, které žáci dostávají bezplatně na základě „Směrnice ředitelky“

a jejichž používání se důsledně kontroluje. Problematika bezpečnosti práce je řešena ve „Školním řádu“

a podrobně popsána v „Řádu BOZP“ , se kterým jsou žáci seznámeni. Je zpracována Metodická osnova

vstupního školení bezpečnosti práce a požární ochrany pro žáky, se kterou jsou žáci seznamování a prokazatelně

poučeni vždy při úvodních hodinách jednotlivých předmětů.

Obsahem vstupního školení jsou mimo jiné tyto předpisy a normy:

    •  Seznámení s dislokací objektů a umístěním lékárniček první pomoci

    •  Vyhláška č. 64/2005 Sb. o evidenci úrazů dětí, žáků i studentů

    •  Nařízení vlády č. 361/2007, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci

    •  Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů.

    •  Zákoník práce

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

    •  Proškolení z poskytování první pomoci

    •  Proškolení z požární ochrany (zákon 67/2001 Sb., Vyhláška č. 246/2001 Sb., výklad o požárním nebezpečí

v organizaci, instruktáž o používání přenosných hasicích přístrojů, seznámení s dislokací objektu, základní

požární dokumentací, umístěním ohlašovny požárů).

    •  V odborném výcviku dále předchází každému novému tématu proškolení z BOZP. Žáci jsou prokazatelně

seznamováni s návody k obsluze jednotlivých strojů a zařízení a s místními provozně bezpečnostními předpisy.

    •  Je podrobně stanoven systém vykonávání dozoru nad žáky při teoretickém i praktickém vyučování. Při

zajištění odborného výcviku na smluvních pracovištích je problematika BOZP smluvně ošetřena v souladu se ZP.

4.2  Začlenění průřezových témat

Integrace do výuky

Český jazyk a literatura
1. ročník Zdokonalování jazykových vědomostí a

dovedností
Literatura a ostatní druhy umění

Kultura

Práce s literárním textem

2. ročník Zdokonalování jazykových vědomostí a
dovedností
Literatura a ostatní druhy umění

Kultura

Práce s literárním textem

3. ročník Literatura a ostatní druhy umění

Zdokonalování jazykových vědomostí a
dovedností

Anglický jazyk
1. ročník Řečové dovednosti

Jazykové prostředky

Poznatky o zemích

Tematické okruhy, komunikační situace a
jazykové funkce

Občan v demokratické společnosti
2. ročník Řečové dovednosti

Jazykové prostředky

Poznatky o zemích

3. ročník Tematické okruhy, komunikační situace a
jazykové funkce
Poznatky o zemích

Jazykové prostředky

Řečové dovednosti

Německý jazyk
1. ročník Řečové dovednosti

Jazykové prostředky

Tematické okruhy, komunikační situace a
jazykové funkce

2. ročník Řečové dovednosti

Jazykové prostředky

Tematické okruhy, komunikační situace a
jazykové funkce

3. ročník Jazykové prostředky

Poznatky o zemích

Tematické okruhy, komunikační situace a
jazykové funkce

Občan v demokratické společnosti
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Společenské vědy
1. ročník Svět, československá a česká společnost ve 20.

století
Soudobý svět a česká společnost na prahu 21.
století

2. ročník Praktická filosofie a filosofická antropologie

3. ročník Interpersonální komunikace a společenský styk

Matematika
2. ročník Funkce a její průběh

3. ročník Shrnutí a ucelení učiva

Informační a komunikační techologie
1. ročník SW,autorská práva,licence

2. ročník Pokročilé funkce,animace,časování,zvuk,video

Informační zdroje, celosvětová počítačová síť
Internet

3. ročník Práce s tabulkovými
processory,pojmy,funkce,práce s daty
Účelový software

Ekonomika
1. ročník Základní ekonomické pojmy

Trh a tržní hospodářství

Podnik, podnikání

Zabezpečení hlavní činnosti lidskými zdroji

Hlavní činnost podniku

Zabezpečení hlavní činnosti oběžným majetkem

2. ročník Marketing a prodejní činnost

Mzdy, zdravotní a sociální pojištění

Banky a bankovní soustava

Pojišťovnictví

3. ročník Management

Daňová soustava ČR

Mezinárodní obchod

Národní hospodářství

Finanční analýza

Clo a celní politika

Právo
1. ročník Základy právní úpravy majetkoprávních vztahů

Základní právní pojmy

Praktické cvičení z účetnictví
3. ročník Zahájení podnikání z pohledu účetnictví

Počáteční rozvaha

Souvislý účetní příklad

Konečná rozvaha a výkaz zisku a ztráty

Chod podniku
Založení podniku

Marketingový průzkum

Podnikatelský záměr

Písemná a ústní komunikace
2. ročník Právní písemnosti

Občan v demokratické společnosti
3. ročník Písemnosti spojené s platebním stykem

Interpersonální komunikace a společenský styk

Účetnictví
1. ročník Základy účetnictví a daňové evidence

Uzavření daňové evidence

Daňová soustava

2. ročník Peněžní prostředky

Zásoby

Dlouhodobý majetek

Pohledávky a závazky

Mzda, zdravotní a sociální pojištění

3. ročník Náklady a výnosy

Kapitálové účty

Uzavření účetnictví

Souvislý účetní příklad

Pokryto předmětem

Praktické cvičení z účetnictví Chod podniku

Anglický jazyk Německý jazyk

Písemná a ústní komunikace Účetnictví

Společenské vědy Právo

Ekonomika Informační a komunikační

Český jazyk a literatura Matematika

Občan v demokratické společnosti

Integrace do výuky

Anglický jazyk
1. ročník Jazykové prostředky

Poznatky o zemích

2. ročník Řečové dovednosti

Jazykové prostředky

Tematické okruhy, komunikační situace a
jazykové funkce
Poznatky o zemích

3. ročník Tematické okruhy, komunikační situace a
jazykové funkce
Poznatky o zemích

Jazykové prostředky

Řečové dovednosti

Německý jazyk
1. ročník Tematické okruhy, komunikační situace a

jazykové funkce
2. ročník Řečové dovednosti

3. ročník Jazykové prostředky

Poznatky o zemích

Tematické okruhy, komunikační situace a
jazykové funkce

Matematika
1. ročník Číslo a proměnná

Člověk a životní prostředí
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2. ročník Funkce a její průběh

3. ročník Shrnutí a ucelení učiva

Informační a komunikační techologie
2. ročník Pokročilé funkce,animace,časování,zvuk,video

Informační zdroje, celosvětová počítačová síť
Internet

3. ročník Práce s tabulkovými
processory,pojmy,funkce,práce s daty
Účelový software

Ekonomika
1. ročník Zabezpečení hlavní činnosti oběžným majetkem

Zabezpečení hlavní činnosti dlouhodobým
majetkem

Právo
Základní právní pojmy

Praktické cvičení z účetnictví
3. ročník Souvislý účetní příklad

Chod podniku
Založení podniku

Marketingový průzkum

Podnikatelský záměr

Písemná a ústní komunikace
1. ročník Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Účetnictví
Základy účetnictví a daňové evidence

Uzavření daňové evidence

Daňová soustava

2. ročník Peněžní prostředky

Zásoby

Dlouhodobý majetek

Pohledávky a závazky

Mzda, zdravotní a sociální pojištění

3. ročník Náklady a výnosy

Kapitálové účty

Uzavření účetnictví

Souvislý účetní příklad

Pokryto předmětem

Praktické cvičení z účetnictví Chod podniku

Anglický jazyk Německý jazyk

Písemná a ústní komunikace Účetnictví

Právo Ekonomika

Informační a komunikační Český jazyk a literatura

Matematika

Člověk a životní prostředí
Integrace do výuky

Český jazyk a literatura
1. ročník Komunikační a slohová výchova

Práce s textem a získávání informací

2. ročník Komunikační a slohová výchova

Práce s textem a získávání informací

3. ročník Práce s textem a získávání informací

Komunikační a slohová výchova

Anglický jazyk
2. ročník Tematické okruhy, komunikační situace a

jazykové funkce
3. ročník Tematické okruhy, komunikační situace a

jazykové funkce
Poznatky o zemích

Jazykové prostředky

Německý jazyk
1. ročník Řečové dovednosti

Tematické okruhy, komunikační situace a
jazykové funkce

2. ročník Řečové dovednosti

Jazykové prostředky

3. ročník Jazykové prostředky

Poznatky o zemích

Společenské vědy
1. ročník Svět, československá a česká společnost ve 20.

století

Matematika
Číslo a proměnná

2. ročník Planimetrie, stereometrie  a analytická geometrie

Funkce a její průběh

3. ročník Práce s daty, kombinatorika, pravděpodobnost,
statistika
Posloupnosti, finanční matematika

Shrnutí a ucelení učiva

Informační a komunikační techologie
1. ročník Práce s počítačem,HW,SW,periferie, operační

systém
SW,autorská práva,licence

Struktura dat,práce s daty,ochrana dat

Textové
editory,pojmy,vlastnosti,kompatibilita,formáty,zák
Grafika,pojmy,formáty,práce s grafickým SW

2. ročník Informační zdroje, celosvětová počítačová síť
Internet
Práce v lokální síti,komunikace v síti,přenosové
možnosti sítě,ochrana dat
Textové editory,pokročilé funkce

Programy pro prezentace,pojmy,nástroje,úprava
dat
Pokročilé funkce,animace,časování,zvuk,video

3. ročník Práce s tabulkovými
processory,pojmy,funkce,práce s daty
Hypertextové programy,pojmy,použití

Složitější funkce tabulkových processorů,tvorba

Informační a komunikační technologie
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grafů,tisk

Databázový program
Access,pojmy,tabulky,seznamy,relace
Účelový software

Ekonomika
1. ročník Podnik, podnikání

Zabezpečení hlavní činnosti oběžným majetkem

3. ročník Daňová soustava ČR

Právo
1. ročník Základy právní úpravy majetkoprávních vztahů

Základní právní pojmy

2. ročník Zabezpečení hlavní činnosti lidskými zdroji,
pracovněprávní vztahy

3. ročník Podnikání

Praktické cvičení z účetnictví
Souvislý účetní příklad

Konečná rozvaha a výkaz zisku a ztráty

Chod podniku
Založení podniku

Marketingový průzkum

Podnikatelský záměr

Písemná a ústní komunikace
2. ročník Písemnosti pracovněprávního charakteru

Význam korespondence v podnikání

Právní písemnosti

3. ročník Tabulky v programu Excel, Word

Interpersonální komunikace a společenský styk

Účetnictví
1. ročník Základy účetnictví a daňové evidence

Uzavření daňové evidence

Daňová soustava

2. ročník Peněžní prostředky

Zásoby

Dlouhodobý majetek

Pohledávky a závazky

Mzda, zdravotní a sociální pojištění

3. ročník Náklady a výnosy

Kapitálové účty

Uzavření účetnictví

Souvislý účetní příklad

Pokryto předmětem

Praktické cvičení z účetnictví Chod podniku

Informační a komunikační Anglický jazyk

Písemná a ústní komunikace Účetnictví

Společenské vědy Právo

Ekonomika Německý jazyk

Český jazyk a literatura Matematika

Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie
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5  Učební plán

Platnost od 1. 9. 2011 Délka studia v letech: 3.0

Kód a název oboru RVP 64-41-L/51 Podnikání Forma vzdělávání dálková forma
vzdělávání

Název ŠVP Podnikání

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Neratovice, Školní 664, Školní 664, 277 11 NeratoviceŠkola

Učební plán ročníkový
Povinné předměty 1. ročník 2. ročník 3. ročník

Český jazyk a literatura 30 40 30 100

Anglický jazyk 30 30 30 90

Německý jazyk 30 30 30 90

Společenské vědy 20 10 10 40

Matematika 30 30 30 90

Estetické vzdělávání 0 0 0 0

Informační a komunikační techologie 20 10 10 40

Ekonomika 20 30 30 80

Právo 10 10 10 30

Praktické cvičení z účetnictví 0 0 10 10

Chod podniku 0 0 10 10

Písemná a ústní komunikace 20 20 10 50

Účetnictví 20 30 30 80

Celkem základní dotace

Celkem disponibilní dotace

Celkem v ročníku

230

0

230

240

0

240

240

0

240

710

0

710
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6  Učební osnovy

Charakteristika oblasti
Jazykové vzdělávání v českém jazyce vychovává žáky ke sdělnému, kultivovanému jazykovému projevu a podílí

se na rozvoji jejich duševního života. Obecným cílem jazykového vzdělávání je rozvíjet komunikační

kompetenci žáků a naučit je užívat 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, nýbrž uplatněním návaznosti na předchozí výuku ve tříletých učebních oborech.

Jazykové vzdělávání se rovněž podílí na rozvoji sociálních kompetencí žáků. K dosažení tohoto cíle přispívá i

estetické vzdělávání a naopak estetické vzdělávání prohlubuje znalosti jazykové a kultivuje jazykový projev

žáků.

Vzdělávání směřuje k tomu, aby žáci:

− využívali jazykových vědomostí a dovedností v praktickém životě, vyjadřovali se srozumitelně a souvisle,

formulovali a obhajovali své názory; 

− chápali jazyk jako jev, v němž se odráží historický a kulturní vývoj národa.

Estetické vzdělávání významně přispívá ke kultivaci člověka, vychovává žáky ke kultivovanému jazykovému

projevu a podílí se na rozvoji jejich duševního života. Má nadpředmětový charakter; při tvorbě školních

vzdělávacích programů je proto třeba dbát na to, aby prolínalo co největším počtem vyučovacích předmětů.

Obecným cílem estetického vzdělávání je utvářet kladný vztah k materiálním a duchovním hodnotám, snažit se

přispívat k jejich tvorbě i ochraně. Vytvořený systém kulturních hodnot pomáhá formovat postoje žáka a je

obranou proti snadné manipulaci a intoleranci. Estetické vzdělávání se podílí rovněž na rozvoji sociálních

kompetencí žáků.

K dosažení tohoto cíle přispívá i jazykové vzdělávání, prohlubuje znalosti jazykové a kultivuje jazykový projev

žáků. 

Žáci jsou vedeni i k esteticky tvořivým aktivitám.

Vzdělávání směřuje k tomu, aby žáci:

− správně formulovali a vyjadřovali své názory;

− přistupovali s tolerancí k estetickému cítění, vkusu a zájmu druhých lidí;

− podporovali hodnoty místní, národní, evropské i světové kultury a měli k nim vytvořen pozitivní vztah;

− uvědomovali si vliv prostředků masové komunikace na utváření kultury.

6.1.1  Český jazyk a literatura Garant předmětu
1. ročník: Mgr. Ilona Habartová
2. ročník: Mgr. Ilona Habartová
3. ročník: Mgr. Ilona Habartová

1. ročník 2. ročník 3. ročník

30 40 30

Pojetí vyučovacího předmětu
Vzdělávání v oboru Český jazyk a literatura v nástavbovém studiu plně uplatňuje návaznost na předchozí výuku

v tříletých učebních oborech. Obecným cílem jazykového vzdělávání je rozvíjet komunikační kompetenci žáků,

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

základě jazykových a slohových znalostí.Dovednosti z oboru Český jazyk a literatura umožňují získávání

a osvojování poznatků z dalších oborů vzdělávání.Vzdělávání se realizuje v částech : jazyková, komunikační

a slohová, literární.

Komunikační a slohová výchova směřuje ke schopnosti formulovat a sdělovat myšlenky.Jazyková výchova vede

k osvojování spisovné podoby českého jazyka a možnosti přesného, jasného a srozumitelného projevu.Žáci jsou

připravováni k využívání adekvátní slovní zásoby včetně odborné terminologie.

6.1  Jazykové a estetické vzdělávání
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 Literární výchova rozvíjí čtenářské návyky, podporuje interpretaci nejen literárního textu.Vzdělávání v oboru

vede žáky ke zvládnutí mezilidské komunikace, zároveň díky poznatkům z literární historie i současné literární

tvorby k poznání respektování různých klturních tradic.

Estetické vzdělávání významně přispívá ke kultivaci člověka, vychovává žáky ke kultivovanému jazykovému

projevu a podílí se  na rozvoji jejich duchovního života. Má nadpředmětový charakter.

Vzdělávání směřuje k tomu, aby žáci chápali význam  osobního projevu pro společenské a profesní

uplatnění,dokázali formulovat, vyjadřovat a obhajovat své názory,využívali jazykových vědomostí a dovedností

v praktickém životě, poznali jazykové normy, získávali a kriticky hodnotili informace z různých zdrojů.

Žáci jsou vedeni k esteticky tvořivým hodnotám, jsou směrováni tak, aby uplatňovali ve svém životním stylu

estetická kriteria, chápali umění jako specifickou výpověď o skutečnosti,znali cenu kulturních památek, dovedli

vyjádřit vlastní zážitek z uměleckých děl a dokázali tolerantně vnímat názor jiný.Je třeba , aby si žáci uvědomili

vliv sdělovacích prostředků na utváření estetického cítění člověka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klíčové kompetence
• Kompetence k celoživotnímu učení

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

• ovládat různé metody učení a užívat osobní strategie učení, umět si vytvořit vhodný

studijní režim a podmínky

• být motivováni k celoživotnímu učení, překonávat překážky a být vytrvalí v zájmu

úspěšnosti učení

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

svého učení od jiných lidí

• využívat ke svému učení různé informační zdroje, umět systematizovat a aplikovat

získané znalosti a zkušenosti v práci a životě

• získávat, zpracocávat a osvojovat si nové znalosti a dovednosti, vyhledávat a využívat

dostupné možnosti a prostředky k učení, pomoc a podporu

• Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikání

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

pracovním podmínkám a celoživotně se vzdělávat

• jednat aktivně při změně zaměstnání, vhodně komunikovat s potenciálními

zaměstnavateli, prezentovat sebe i svoji odbornost

• Personální a sociální kompetence

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

i jiných činností, usilovat o integritu a prosperitu pracovního týmu

• podporovat nekonfliktní soužití s druhými lidmi, nepodléhat předsudkům a stereotypům v

přístupu k lidem z různých sociálních prostředí

• být připraveni vyrovnávat se se stresem v osobním i pracovním životě a uvědomovat si

význam zdravého životního stylu

• Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat

s informacemi

• pracovat s osobním počítačem a dalšími prostředky IKT

• uvědomovat si nutnost posuzovat rozdílnou věrohodnost různých informačních zdrojů a

kriticky přistupovat k získaným informacím, být mediálně gramotní
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• získávat informace z otevřených zdrojů a dále je zpracovávat

• Kompetence k řešení problémů

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

• 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

způsobem odpovídajícím dané situaci, adekvátně reagovat na projevy druhých lidí

• zaznamenávat písemně podstatné myšlenky a údaje z textů a projevů jiných lidí

(přednášek, diskuzí, porad a apod.)

• Občanské kompetence a kulturní povědomí

• dodržovat zákony, respektovat práva a osobnost druhých lidí, přispívat k uplatňování

hodnot demokracie

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

• uznávat rozdíly mezi hodnotovými systémy různých náboženských nebo etnických skupin

a potřebu vzájemné kritické tolerance v multikulturním soužití

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

přistupovat k realitě, vytvářet si vlastními argumenty podložený názor

• chápat význam kvalitního životního prostředí pro člověka a jednat v duchu udržitelného

rozvoje, uvědomovat si odpovědnost za vlastní život a spoluzodpovědnost při

zabezpečování ochrany života a zdraví ostatních

• vážit si kulturních hodnot a tradic vlastního národa, Evropy a ostatních světových

civilizací

Odborné kompetence
• Provádět administrativní činnosti

• vyhotovovali písemnosti podle normy s využitím výpočetní a kancelářské techniky

• stylizovali písemnosti věcně a jazykově správně

• Provádět základní podnikové činnosti

• vedli jednání s obchodními partnery

1. ročník
Garant předmětu: Mgr. Ilona Habartová, 30 Ročně, P
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1. ročník

Zdokonalování jazykových vědomostí a dovedností
Dotace učebního bloku: 6
Výsledky vzdělávání

Žák:

Žák
-rozlišuje jednotlivé vrstvy jazyka
-volí odpovídající jazykové prostředky odpovídající komunikační
situaci

rozlišuje spisovný jazyk, hovorový jazyk, dialekty a stylově
příznakové jevy a ve vlastním projevu volí prostředky adekvátní
komunikační situaci

•

Žák
-uplatňuje zásady sprásvné výslovnosti

řídí se zásadami správné výslovnosti•

Žák
-je schopen dle komunikační situace používat odbornou
terminologii

používá adekvátní slovní zásoby včetně příslušné odborné
terminologie

•

Žák
-je schopen nedostatky v pravopisu odhalovat,opravovat

pracuje s nejnovějšími normativními příručkami českého jazyka•

odhaluje a opravuje jazykové nedostatky a chyby•
v písemném projevu uplatňuje znalosti českého pravopisu•

Učivo
- zásady správné výslovnosti
- uplatnění znalosti českého pravopisu
- národní jazyk a jeho útvary
- obohacování slovní zásoby
- normativní příručky českého jazyka
- vrstvy národního jazyka

Průřezová témata

Realizace tématu spočívá ve schopnostech
komunikace ústní i písemné, jazyková
kultura přispívá k rozvoji osobnosti, k
zapojení do společenského života

ODS

přesahy do učebních bloků:

Anglický jazyk

1. ročník
Jazykové prostředky

Německý jazyk

Jazykové prostředky
Informační a komunikační techologie

Textové
editory,pojmy,vlastnosti,kompatibilita,f
ormáty,základní operace s textem

přesahy z učebních bloků:

literatura materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Komunikační a slohová výchova
Dotace učebního bloku: 6
Výsledky vzdělávání

Žák:
vhodně se prezentuje, argumentuje a obhajuje svá stanoviska•
vyjadřuje se věcně správně, jasně a srozumitelně•
sestaví základní projevy administrativního stylu•
sestaví jednoduché zpravodajské a propagační útvary•
odborně se vyjadřuje o jevech svého oboru v základních útvarech
odborného stylu, především popisného a výkladového

•

Učivo
- komunikační situace, komunikační strategie
- vyjádření přímé, monologické, připravené
- projevy prakticky odborné, jejich základní znaky, postupy
a prostředky
- výklad
- grafická a formální úprava jednotlivých písemných projevů
- administrativní styl
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1. ročník

Průřezová témata

Téma je realizováno nácvikem
zpracováváním informací z internetu.

IKT

přesahy do učebních bloků:

Informační a komunikační techologie

1. ročník
Textové
editory,pojmy,vlastnosti,kompatibilita,f
ormáty,základní operace s textem

2. ročník
Textové editory,pokročilé funkce

přesahy z učebních bloků:

Anglický jazyk

1. ročník
Řečové dovednosti
Jazykové prostředky

literatura

Pravidla českého pravopisu
Český jazyk a literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Práce s textem a získávání informací
Dotace učebního bloku: 5
Výsledky vzdělávání

Žák:
vyjadřuje se věcně správně, jasně a srozumitelně•
rozpozná funkční styl, dominantní slohový postup a v typických
příkladech slohový útvar

•

samostatně zpracovává informace•

Učivo
- techniky a druhy čtení (s důrazem na čtení studijní) 
 -orientace v textu
- druhy a žánry textu
- získávání a zpracovávání informací z textu
- práce s různými příručkami pro školu i veřejnost

Průřezová témata

Realizace tématu vychází z nácviku práce s
PC, žáci se učí vyhledávat informace, vybírat
informace, zaujímat i kritická stanoviska

IKT

přesahy do učebních bloků:

Informační a komunikační techologie

1. ročník
Textové
editory,pojmy,vlastnosti,kompatibilita,f
ormáty,základní operace s textem

2. ročník
Informační zdroje, celosvětová
počítačová síť Internet

přesahy z učebních bloků:

Informační a komunikační techologie

1. ročník
Práce s počítačem,HW,SW,periferie,
operační systém

Společenské vědy

Svět, československá a česká
společnost ve 20. století
Soudobý svět a česká společnost na
prahu 21. století

Informační a komunikační techologie

Textové
editory,pojmy,vlastnosti,kompatibilita,f
ormáty,základní operace s textem

2. ročník
Textové editory,pokročilé funkce
Programy pro
prezentace,pojmy,nástroje,úprava dat

3. ročník
Účelový software

Anglický jazyk

1. ročník
Jazykové prostředky
Poznatky o zemích

Německý jazyk

Řečové dovednosti
Informační a komunikační techologie

2. ročník
Práce v lokální síti,komunikace v
síti,přenosové možnosti sítě,ochrana
Informační zdroje, celosvětová
počítačová síť Internet

3. ročník
Práce s tabulkovými
processory,pojmy,funkce,práce s daty

literatura materiály, pomůcky didaktická technika ostatní
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1. ročník

Literatura a ostatní druhy umění
Dotace učebního bloku: 10
Výsledky vzdělávání

Žák:
zařadí typická díla do jednotlivých uměleckých směrů a
příslušných historických období

•

zhodnotí význam daného autora i díla pro dobu, v níž tvořil, pro
příslušný umělecký směr i pro další generace

•

vyjádří vlastní prožitky z recepce daných uměleckých děl•
samostatně vyhledává informace v této oblasti•

Učivo
- aktivní poznávání různých druhů umění našeho i světového,
současného i minulého, v tradiční i mediální podobě
- vývoj české a světové literatury v kulturních a historických
souvislostech:
- slovesné umění v  počátcích
- nejstarší písemnictví -Egypt, Čína,Řecko, Řím
- středověká literatura - rytířské eposy
- renesance a humanismus
- baroko v evropském umění(literatura, malířství, sochařství,hudba)
 -práce s literárním textem
 

Průřezová témata

Realizace tématu - na základě získáných
historických poznatků se osobnost
dospělého člověka kultivuje, esteticky
vychovává.

ODS

přesahy do učebních bloků:

Společenské vědy

2. ročník
Praktická filosofie a filosofická
antropologie

přesahy z učebních bloků:

literatura materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Práce s literárním textem
Dotace učebního bloku: 2
Výsledky vzdělávání

Žák:
vyjádří vlastní prožitky z recepce daných uměleckých děl•
vyjadřuje se věcně správně, jasně a srozumitelně•
rozezná umělecký text od neuměleckého•

Učivo
- četba a interpretace literárního textu
- metody interpretace textu
- tvořivé činnosti, sdělení vlastních postřehů z četby

Průřezová témata

Téma podporuje estetické a společenské
vnímání , realizuje se ve všech ročnících
rozborem literárních děl, diskusí nad
významem díla a jeho autora ve své či
budoucí době

ODS

přesahy do učebních bloků:

Informační a komunikační techologie

2. ročník
Informační zdroje, celosvětová
počítačová síť Internet

přesahy z učebních bloků:

literatura

Sochrová : Český jazyk a
literatura,Pravidla českého
pravopisu

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Kultura
Dotace učebního bloku: 1
Výsledky vzdělávání

Žák:
zjišťuje potřebné informace z dostupných zdrojů, umí si je vybírat
a přistupovat k nim kriticky

•

používá klíčových slov při vyhledávání informačních pramenů•
samostatně zpracovává informace•
orientuje se v nabídce kulturních institucí•
popíše vhodné společenské chování v dané situaci•

Učivo
- kulturní instituce v ČR a v regionu
- společenská kultura – kulturní chování
- funkce reklamy a propagačních prostředků a její vliv na životní styl
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1. ročník

Průřezová témata

Téma podporuje estetickou výchovu ,
enviromentální přístup občana , zdravý
životní styl v soudobé demokratické
společnosti

ODS

přesahy do učebních bloků:

Společenské vědy

1. ročník
Svět, československá a česká
společnost ve 20. století
Soudobý svět a česká společnost na
prahu 21. století

přesahy z učebních bloků:

literatura materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

2. ročník
Garant předmětu: Mgr. Ilona Habartová, 40 Ročně, P

Zdokonalování jazykových vědomostí a dovedností
Dotace učebního bloku: 7
Výsledky vzdělávání

Žák:
v písemném i mluveném projevu využívá poznatků z tvarosloví•
orientuje se ve výstavbě textu•
uplatňuje znalosti ze skladby při logickém vyjadřování•
v písemném projevu uplatňuje znalosti českého pravopisu•
posoudí kompozici textu, jeho slovní zásobu a skladbu•

Učivo

- větná skladba
-  druhy vět z gramatického a komunikačního hlediska

Průřezová témata

Realizace spočívá ve výcviku ústní a
písemné komunikace , v nácviku
plnohodnotného sdělení, které může být
uplatněno ve všech oblastech veřejného
života.

ODS

přesahy do učebních bloků:

Anglický jazyk

2. ročník
Jazykové prostředky

Německý jazyk

Jazykové prostředky

přesahy z učebních bloků:

literatura

Pravidla českého pravopisu
Sochrová : Český jazyk a
literatura,Pravidla českého
pravopisu

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Komunikační a slohová výchova
Dotace učebního bloku: 8
Výsledky vzdělávání

Žák:
orientuje se ve výstavbě textu•
uplatňuje znalosti ze skladby při logickém vyjadřování•
v písemném projevu uplatňuje znalosti českého pravopisu•
odborně se vyjadřuje o jevech svého oboru v základních útvarech
odborného stylu, především popisného a výkladového

•

rozumí obsahu textu i jeho částí•
pořizuje z odborného textu výpisky a výtah, dělá si poznámky z
přednášek a jiných veřejných projevů

•

Učivo
- komunikační situace, komunikační strategie
- vyjadřování přímé i zprostředkované technickými prostředky,
monologické i dialogické, neformální i formální, připravené
i nepřipravené
- projevy prostě sdělovací, prakticky odborné, jejich základní znaky,
postupy a prostředky
- vyprávění, popis osoby, věc, výklad nebo návod k činnosti, úvaha
- druhy řečnických projevů
- publicistika, reklama
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2. ročník

Průřezová témata

Žák se naučí hodnotit informační zdroje.

IKT

přesahy do učebních bloků:

Informační a komunikační techologie

2. ročník
Textové editory,pokročilé funkce

přesahy z učebních bloků:

literatura materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Práce s textem a získávání informací
Dotace učebního bloku: 5
Výsledky vzdělávání

Žák:
vystihne charakteristické znaky různých druhů textu a rozdíly mezi
nimi

•

vypracuje anotaci•
rozumí obsahu textu i jeho částí•
pořizuje z odborného textu výpisky a výtah, dělá si poznámky z
přednášek a jiných veřejných projevů

•

Učivo
- techniky a druhy čtení (s důrazem na čtení studijní), orientace
v textu, jeho rozbor z hlediska sémantiky, kompozice a stylu
- druhy a žánry textu
- získávání a zpracovávání informací z textu (též odborného
a administrativního) např. ve formě anotace, konspektu, osnovy,
resumé, jejich třídění a hodnocení

Průřezová témata

Realizace tématu vychází z nácviku práce s
PC, žáci se učí vyhledávat informace, vybírat
informace, zaujímat i kritická stanoviska

IKT

přesahy do učebních bloků:

Informační a komunikační techologie

2. ročník
Textové editory,pokročilé funkce
Informační zdroje, celosvětová
počítačová síť Internet

přesahy z učebních bloků:

Společenské vědy

2. ročník
Praktická filosofie a filosofická
antropologie

Informační a komunikační techologie

Textové editory,pokročilé funkce
Programy pro
prezentace,pojmy,nástroje,úprava dat

3. ročník
Účelový software

Písemná a ústní komunikace

2. ročník
Písemnosti při obchodování
Písemnosti pracovněprávního
charakteru

Informační a komunikační techologie

Pokročilé
funkce,animace,časování,zvuk,video
Práce v lokální síti,komunikace v
síti,přenosové možnosti sítě,ochrana
Informační zdroje, celosvětová
počítačová síť Internet

3. ročník
Práce s tabulkovými
processory,pojmy,funkce,práce s daty

literatura materiály, pomůcky didaktická technika ostatní
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2. ročník

Literatura a ostatní druhy umění
Dotace učebního bloku: 14
Výsledky vzdělávání

Žák:
zařadí typická díla do jednotlivých uměleckých směrů a
příslušných historických období

•

zhodnotí význam daného autora i díla pro dobu, v níž tvořil, pro
příslušný umělecký směr i pro další generace

•

vyjádří vlastní prožitky z recepce daných uměleckých děl•
konkrétní literární díla klasifikuje podle základních druhů a žánrů•

Učivo
- aktivní poznávání různých druhů umění našeho i světového,
současného i minulého, v tradiční i mediální podobě
- vývoj české a světové literatury v kulturních a historických
souvislostech
- klasicismus,osvícenství, preromantismus
- české národní obrození
- romantismus v literatuře
- realismus a kritický realismus
-2.polovina 19.století v české literatuře
- literatura přelomu století
- světová literatura 1.pol. 20.století

Průřezová témata

Téma podporuje žákovu schopnost pochopit
vývoj v literatuře na základě dějinných
událostí.

ODS

přesahy do učebních bloků:

Společenské vědy

2. ročník
Praktická filosofie a filosofická
antropologie

přesahy z učebních bloků:

literatura materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Práce s literárním textem
Dotace učebního bloku: 4
Výsledky vzdělávání

Žák:
vystihne charakteristické znaky různých druhů textu a rozdíly mezi
nimi

•

využívá emocionální a emotivní stránky mluveného slova,
vyjadřuje postoje neutrální, pozitivní i negativní

•

rozumí obsahu textu i jeho částí•
text interpretuje a debatuje o něm•

Učivo
- četba a interpretace literárního textu
- metody interpretace textu
- tvořivé činnosti

Průřezová témata

Téma podporuje estetické a společenské
vnímání , realizuje se ve všech ročnících
rozborem literárních děl, diskusí nad
významem díla a jeho autora ve své či
budoucí době

ODS

přesahy do učebních bloků:

Informační a komunikační techologie

2. ročník
Textové editory,pokročilé funkce

přesahy z učebních bloků:

literatura materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Kultura
Dotace učebního bloku: 2
Výsledky vzdělávání

Žák:
samostatně vyhledává informace v této oblasti•
využívá emocionální a emotivní stránky mluveného slova,
vyjadřuje postoje neutrální, pozitivní i negativní

•

Učivo
- kulturní instituce v ČR a v regionu
- společenská kultura – principy a normy kulturního chování,
společenská výchova
- kultura bydlení, odívání
- ochrana a využívání kulturních hodnot
- funkce reklamy a propagačních prostředků a její vliv na životní styl
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2. ročník

Průřezová témata

Téma zasahuje svou náplní do společenské
oblasti ve vzdělání. Téma je realizováno mj.
důrazem na kulturní vyjadřování a
vystupování.

ODS

přesahy do učebních bloků:

Společenské vědy

3. ročník
Interpersonální komunikace a
společenský styk

přesahy z učebních bloků:

Anglický jazyk

3. ročník
Jazykové prostředky

literatura materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

3. ročník
Garant předmětu: Mgr. Ilona Habartová, 30 Ročně, P

Zdokonalování jazykových vědomostí a dovedností
Dotace učebního bloku: 6
Výsledky vzdělávání

Žák:
vysvětlí zákonitosti vývoje češtiny•
uplatňuje znalosti ze skladby při logickém vyjadřování•
orientuje se ve výstavbě textu•
ovládá techniku mluveného slova, umí klást otázky a vhodně
formulovat odpovědi

•

Učivo
- jazyková kultura
- vývojové tendence spisovné češtiny

Průřezová témata

Realizace tématu spočívá ve schopnostech
komunikace ústní i písemné, jazyková
kultura přispívá k rozvoji osobnosti, k
zapojení do společenského života

ODS

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Anglický jazyk

1. ročník
Jazykové prostředky

literatura materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Komunikační a slohová výchova
Dotace učebního bloku: 6
Výsledky vzdělávání

Žák:
vhodně používá jednotlivé slohové postupy a základní útvary•
má přehled o slohových postupech uměleckého stylu•
přednese krátký projev•
ovládá techniku mluveného slova, umí klást otázky a vhodně
formulovat odpovědi

•

má přehled o denním tisku a tisku své zájmové oblasti•

Učivo
- komunikační situace, komunikační strategie
- projevy prostě sdělovací, administrativní, prakticky odborné, jejich
základní znaky, postupy a prostředky
- rozlišení slohových stylů, postupů, útvarů
- literatura faktu a umělecká literatura
- grafická a formální úprava jednotlivých písemných projevů
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3. ročník

Průřezová témata

Téma je realizováno vyhledáváním a
zpracováváním informací sloužících k
pochopení souvislostí v literárním učivu.

IKT

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Anglický jazyk

2. ročník
Řečové dovednosti

Ekonomika

Marketing a prodejní činnost

literatura materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Práce s textem a získávání informací
Dotace učebního bloku: 6
Výsledky vzdělávání

Žák:
samostatně vyhledává informace v této oblasti•
má přehled o knihovnách a jejich službách•
zaznamenává bibliografické údaje•
vystihne charakteristické znaky různých literárních textů a rozdíly
mezi nimi

•

při rozboru textu uplatňuje znalosti z literární teorie•

Učivo
- techniky a druhy čtení (s důrazem na čtení studijní), orientace
v textu, jeho rozbor z hlediska sémantiky, kompozice a stylu
- druhy a žánry textu
- získávání a zpracovávání informací z textu (též odborného
a administrativního) např. ve formě anotace, konspektu, osnovy,
resumé, jejich třídění a hodnocení
- zpětná reprodukce textu, jeho transformace do jiné podoby
- práce s různými příručkami pro školu i veřejnost

Průřezová témata

Realizace tématu vychází z nácviku práce s
PC, žáci se učí vyhledávat informace, vybírat
informace, zaujímat i kritická stanoviska

IKT

přesahy do učebních bloků:

Informační a komunikační techologie

2. ročník
Textové editory,pokročilé funkce
Informační zdroje, celosvětová
počítačová síť Internet

přesahy z učebních bloků:

Informační a komunikační techologie

2. ročník
Textové editory,pokročilé funkce
Programy pro
prezentace,pojmy,nástroje,úprava dat

Chod podniku

3. ročník
Marketingový průzkum

Informační a komunikační techologie

Účelový software
2. ročník

Práce v lokální síti,komunikace v
síti,přenosové možnosti sítě,ochrana
Informační zdroje, celosvětová
počítačová síť Internet

3. ročník
Práce s tabulkovými
processory,pojmy,funkce,práce s daty

literatura materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Literatura a ostatní druhy umění
Dotace učebního bloku: 12
Výsledky vzdělávání

Žák:
zařadí typická díla do jednotlivých uměleckých směrů a
příslušných historických období

•

zhodnotí význam daného autora i díla pro dobu, v níž tvořil, pro
příslušný umělecký směr i pro další generace

•

vyjádří vlastní prožitky z recepce daných uměleckých děl•
porovná typické znaky kultur hlavních národností na našem území•

Učivo
- aktivní poznávání různých druhů umění našeho i světového,
současného i minulého, v tradiční i mediální podobě
- vývoj české a světové literatury v kulturních a historických
souvislostech
- česká literatura 20.-21.století
- světová literatura po r. 1945
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3. ročník

Průřezová témata

Realizace tématu - na základě získáných
historických poznatků se osobnost
dospělého člověka kultivuje, esteticky
vychovává.

ODS

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

literatura materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

6.1.2  Anglický jazyk Garant předmětu
1. ročník: Ing. Bohumil Polák
2. ročník: Ing. Bohumil Polák
3. ročník: Ing. Bohumil Polák

1. ročník 2. ročník 3. ročník

30 30 30

Pojetí vyučovacího předmětu

Vzdělávání v cizím jazyce navazuje na stanovenou výstupní úroveň tříletého středního vzdělání s výučním

listem, kde absolvent oboru dosáhne dle požadavků RVP úrovně A2+ podle Společného evropského referenčního

rámce pro jazyky.

V závěru nástavbového studia čeká žáka složení maturitní zkoušky z cizího jazyka, jejímž nezbytným

předpokladem je dosažení jazykové úrovně B1.

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

jazykových kompetencí na úrovni B1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Rozsah

produktivní slovní zásoby se u žáků rozšíří z již aktivně používaných lexikálních jednotek získaných za dobu

středního vzdělávání s výučním listem tak, že žák celkově dosáhne 2300 lexikálních jednotek na konci

nástavbového studia.

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

předpokladu bude žák schopen přistoupit k maturitní zkoušce z cizího jazyka na základní úrovni.

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 rozvržení obsahu vzdělávání.).

Vzdělávání směřuje k tomu, aby žáci dovedli:

− komunikovat v cizím jazyce v různých situacích života, 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 využívat 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 využívat ke komunikaci;

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

jazykovými aj. cizojazyčnými příručkami, využívat tyto informační zdroje ke studiu jazyka i k prohlubování

svých všeobecných vědomostí a dovedností; − využívat vybrané metody a postupy efektivního studia cizího

jazyka ke studiu dalších jazyků, příp. k dalšímu vzdělávání; využívat 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.
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Vzdělávání a komunikace v cizím jazyce se významně podílí na přípravě žáků na aktivní život 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 využívat nabízené evropské programy.

Škola vytváří podmínky pro motivaci žáků 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, že 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.

Klíčové kompetence
• Kompetence k celoživotnímu učení

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

• ovládat různé metody učení a užívat osobní strategie učení, umět si vytvořit vhodný

studijní režim a podmínky

• být motivováni k celoživotnímu učení, překonávat překážky a být vytrvalí v zájmu

úspěšnosti učení

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

svého učení od jiných lidí

• využívat ke svému učení různé informační zdroje, umět systematizovat a aplikovat

získané znalosti a zkušenosti v práci a životě

• získávat, zpracocávat a osvojovat si nové znalosti a dovednosti, vyhledávat a využívat

dostupné možnosti a prostředky k učení, pomoc a podporu

• Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikání

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

pracovním podmínkám a celoživotně se vzdělávat

• mít přehled o možnostech uplatnění na trhu práce v daném oboru, požadavcích na výkon

odborné kvalifikace a o základních pracovně-právních vztazích

• mít přehled o zdrojích informací a poradenských službách týkajících se vzdělání a trhu

práce

• jednat aktivně při změně zaměstnání, vhodně komunikovat s potenciálními

zaměstnavateli, prezentovat sebe i svoji odbornost

• rozumět podstatě a principům podnikání, mít představu o právních, ekonomických,

administrativních, osobnostních a etických aspektech soukromého podnikání

• Personální a sociální kompetence

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

orientace a životních podmínek

• adaptovat se na měnící se životní a pracovní podmínky a podle svých možností je

pozitivně ovlivňovat

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

i jiných činností, usilovat o integritu a prosperitu pracovního týmu

• podporovat nekonfliktní soužití s druhými lidmi, nepodléhat předsudkům a stereotypům v

přístupu k lidem z různých sociálních prostředí

• být připraveni vyrovnávat se se stresem v osobním i pracovním životě a uvědomovat si

význam zdravého životního stylu

• Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat

s informacemi
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• pracovat s osobním počítačem a dalšími prostředky IKT

• získávat informace z otevřených zdrojů a dále je zpracovávat

• 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, zvážit možné pozitivní i negativní dopady

• zvolit optimální postup řešení, zdůvodnit jej a vysvětlit postup řešení jiným lidem,

vyhodnotit výsledek

• uplatňovat při řešení problému různé metody myšlení, volit prostředky vhodné pro splnění

jednotlivých aktivit, využívat zkušeností a vědomostí nabytých dříve

• spolupracovat při řešení problému 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

způsobem odpovídajícím dané situaci, adekvátně reagovat na projevy druhých lidí

• zaznamenávat písemně podstatné myšlenky a údaje z textů a projevů jiných lidí

(přednášek, diskuzí, porad a apod.)

• zvládat komunikaci nejméně v jednom cizím jazyce při běžné komunikaci v cizojazyčném

prostředí

• využívat cizí jazyk pro základní pracovní komunikaci (např. zvládat odbornou

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

• Občanské kompetence a kulturní povědomí

• dodržovat zákony, respektovat práva a osobnost druhých lidí, přispívat k uplatňování

hodnot demokracie

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

• uznávat rozdíly mezi hodnotovými systémy různých náboženských nebo etnických skupin

a potřebu vzájemné kritické tolerance v multikulturním soužití

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

přistupovat k realitě, vytvářet si vlastními argumenty podložený názor

• chápat význam kvalitního životního prostředí pro člověka a jednat v duchu udržitelného

rozvoje, uvědomovat si odpovědnost za vlastní život a spoluzodpovědnost při

zabezpečování ochrany života a zdraví ostatních

• vážit si kulturních hodnot a tradic vlastního národa, Evropy a ostatních světových

civilizací

Odborné kompetence
• Provádět administrativní činnosti

• ovládali klávesnici desetiprstovou hmatovou metodou v přiměřené rychlosti a přesnosti

• vyhotovovali písemnosti podle normy s využitím výpočetní a kancelářské techniky

• stylizovali písemnosti věcně a jazykově správně

• manipulovali s dokumenty (včetně elektronických) podle stanovených pravidel

• pracovali se specifickým programovým vybavením používaným v profesní oblasti

• Jednat ekonomicky a v souladu se strategií udržitelného rozvoje

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

ohodnocení

• zvažovali při plánování a posuzování určité činnosti (v pracovním procesu i v běžném

životě) možné náklady, výnosy a zisk, vliv na životní prostředí, sociální dopady

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

na životní prostředí

1. ročník
Garant předmětu: Ing. Bohumil Polák, 30 Ročně, P

Řečové dovednosti
Dotace učebního bloku: 10
Výsledky vzdělávání

Žák:
vyslovuje srozumitelně co nejblíže přirozené výslovnosti, rozlišuje
základní zvukové prostředky daného jazyka a koriguje odlišnosti
zvukové podoby jazyka

•

komunikuje s jistou mírou sebedůvěry a aktivně používá získanou
slovní zásobu včetně vybrané frazeologie v rozsahu daných
tematických okruhů, zejména v rutinních situacích každodenního
života a vlastních zálib

•

používá vhodně základní odbornou slovní zásobu ze svého
studijního oboru

•

zaznamená vzkazy volajících•

Učivo
- 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

Průřezová témata

- Žáci získají vhodnou míru sebevědomí a
schopnost morápního úsudku - Umí si klást
základní existenční otázky a hledat na ně
odpovědi a řešení - Jsou ochotni a schopni
se celoživotně vzdělávat. - Umí odolávat
myšlenkové manipulaci

ODS

přesahy do učebních bloků:

Český jazyk a literatura

1. ročník
Komunikační a slohová výchova

Anglický jazyk

2. ročník
Řečové dovednosti
Jazykové prostředky

3. ročník
Jazykové prostředky

přesahy z učebních bloků:

Anglický jazyk

1. ročník
Poznatky o zemích

Německý jazyk

Řečové dovednosti
Jazykové prostředky
Tematické okruhy, komunikační
situace a jazykové funkce

literatura

CD, DVD, MP3, flash s
nahrávkami rodilých mluvčích

interaktivní tabule
Angličtina pro samouky

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

PC a didaktická technika
Technika instalovaná v
počítačové učebně a technika
v audiovizuální učebně.

Jazykové prostředky
Dotace učebního bloku: 10
Výsledky vzdělávání

Žák:
vyslovuje srozumitelně co nejblíže přirozené výslovnosti, rozlišuje
základní zvukové prostředky daného jazyka a koriguje odlišnosti
zvukové podoby jazyka

•

komunikuje s jistou mírou sebedůvěry a aktivně používá získanou
slovní zásobu včetně vybrané frazeologie v rozsahu daných
tematických okruhů, zejména v rutinních situacích každodenního
života a vlastních zálib

•

používá vhodně základní odbornou slovní zásobu ze svého
studijního oboru

•

Učivo
- výslovnost (zvukové prostředky jazyka)
- slovní zásoba a její tvoření
- gramatika (tvarosloví a větná skladba)
- grafická podoba jazyka a pravopis
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1. ročník

Průřezová témata

- Žáci získají vhodnou míru sebevědomí a
schopnost morálního úsudku - Umí si klást
základní existenční otázky a hledat na ně
odpovědi a řešení - Jsou ochotni a schopni
se celoživotně vzdělávat. - Umí oddolávat
myšlenkové manipulaci

ODS

- Cíl, aby žáci pochopili souvislosti mezi
lidskými aktivitami a enviromentálními
problémy. - Respektování principů
udržitelného vývoje. - Získají přehled o
způsobech ochrany přírody.

ČŽP

přesahy do učebních bloků:

Český jazyk a literatura

1. ročník
Komunikační a slohová výchova
Práce s textem a získávání informací

3. ročník
Zdokonalování jazykových vědomostí
a dovedností

Anglický jazyk

1. ročník
Poznatky o zemích

2. ročník
Řečové dovednosti
Jazykové prostředky

3. ročník
Poznatky o zemích
Řečové dovednosti

Písemná a ústní komunikace

2. ročník
Písemnosti při obchodování

přesahy z učebních bloků:

Český jazyk a literatura

1. ročník
Zdokonalování jazykových vědomostí
a dovedností

Anglický jazyk

Poznatky o zemích
Německý jazyk

Řečové dovednosti
Jazykové prostředky
Tematické okruhy, komunikační
situace a jazykové funkce

literatura

CD, DVD, MP3  a flash přehrávač
interaktivní tabule
Angličtina pro samouky

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

PC a didaktická technika
Technika instalovaná v
počítačové učebně a technika
v audiovizuální učebně.

Tematické okruhy, komunikační situace a jazykové funkce
Dotace učebního bloku: 5
Výsledky vzdělávání

Žák:
komunikuje s jistou mírou sebedůvěry a aktivně používá získanou
slovní zásobu včetně vybrané frazeologie v rozsahu daných
tematických okruhů, zejména v rutinních situacích každodenního
života a vlastních zálib

•

Učivo
- tematické okruhy: osobní údaje, dům a domov, každodenní život,
volný čas, zábava, jídlo a nápoje, služby, cestování, mezilidské
vztahy, péče o tělo a zdraví, nakupování, vzdělávání, zaměstnání,
počasí, Česká republika, země dané jazykové oblasti; tematické
okruhy dané zaměřením studijního oboru aj.
- komunikační situace: získávání a předávání informací, např.
sjednání schůzky, objednávka služby, vyřízení vzkazu apod.
- jazykové funkce: obraty při zahájení a ukončení rozhovoru,
vyjádření žádosti, prosby, pozvání, odmítnutí, radosti, zklamání,
naděje apod.

Průřezová témata

- Žáci získají vhodnou míru sebevědomí a
schopnost morápního úsudku - Umí si klást
základní existenční otázky a hledat na ně
odpovědi a řešení - Jsou ochotni a schopni
se celoživotně vzdělávat. - Umí oddolávat
myšlenkové manipulaci

ODS

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Německý jazyk

1. ročník
Tematické okruhy, komunikační
situace a jazykové funkce

literatura

Připojení počítače na internetovou
síť

Počítač s funkčními reproduktory
CD, DVD a MP3 přehrávač

materiály, pomůcky

CD, DVD, MP3 a flash s
nahrávkami rodilých mluvčích

didaktická technika ostatní

PC a didaktická technika
Technika instalovaná v
počítačové učebně a technika
v audiovizuální učebně.

připojení na internetovou síť
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1. ročník

Poznatky o zemích
Dotace učebního bloku: 5
Výsledky vzdělávání

Žák:
komunikuje s jistou mírou sebedůvěry a aktivně používá získanou
slovní zásobu včetně vybrané frazeologie v rozsahu daných
tematických okruhů, zejména v rutinních situacích každodenního
života a vlastních zálib

•

Učivo
- vybrané poznatky všeobecného i odborného charakteru k poznání
země (zemí) příslušné jazykové oblasti, kultury, umění a literatury,
tradic a společenských zvyklostí, sféry studovaného oboru
- informace ze sociokulturního prostředí v kontextu znalostí o České
republice

Průřezová témata

- Žáci získají vhodnou míru sebevědomí a
schopnost morálního úsudku - Umí si klást
základní existenční otázky a hledat na ně
odpovědi a řešení - Jsou ochotni a schopni
se celoživotně vzdělávat. - Umí odolávat
myšlenkové manipulaci

ODS

- Cíl, aby žáci pochopili souvislosti mezi
lidskými aktivitami a enviromentálními
problémy. - Respektování principů
udržitelného vývoje. - Zíksají přehled o
způsobech ochrany přírody.

ČŽP

přesahy do učebních bloků:

Český jazyk a literatura

1. ročník
Práce s textem a získávání informací

Anglický jazyk

Řečové dovednosti
Jazykové prostředky

Německý jazyk

3. ročník
Jazykové prostředky
Poznatky o zemích

Společenské vědy

Interpersonální komunikace a
společenský styk

Informační a komunikační techologie

2. ročník
Informační zdroje, celosvětová
počítačová síť Internet

přesahy z učebních bloků:

Anglický jazyk

1. ročník
Jazykové prostředky

Německý jazyk

Tematické okruhy, komunikační
situace a jazykové funkce

literatura

Počítač s funkčními reproduktory
CD, DVD, MP3  a flash přehrávač
Angličtina pro střední školy

materiály, pomůcky

CD, DVD, MP3 a flash s
nahrávkami rodilých mluvčích

didaktická technika ostatní

PC a didaktická technika
Technika instalovaná v
počítačové učebně a technika
v audiovizuální učebně.

připojení na internetovou síť

2. ročník
Garant předmětu: Ing. Bohumil Polák, 30 Ročně, P

Řečové dovednosti
Dotace učebního bloku: 10
Výsledky vzdělávání

Žák:
rozpozná význam obecných sdělení a hlášení•
používá opisné prostředky v neznámých situacích, při vyjadřování
složitých myšlenek

•

vyjadřuje se ústně i písemně, k tématům osobního života a k
tématům z oboru vzdělání

•

Učivo
- 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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2. ročník

Průřezová témata

- Žáci získají vhodnou míru sebevědomí a
schopnost morálního úsudku - Umí si klást
základní existenční otázky a hledat na ně
odpovědi a řešení - Jsou ochotni a schopni
se celoživotně vzdělávat. - Umí odolávat
myšlenkové manipulaci

ODS

- Cíl, aby žáci pochopili souvislosti mezi
lidskými aktivitami a enviromentálními
problémy. - Respektování principů
udržitelného vývoje. - Získají přehled o
způsobech ochrany přírody.

ČŽP

přesahy do učebních bloků:

Český jazyk a literatura

3. ročník
Komunikační a slohová výchova

Německý jazyk

2. ročník
Řečové dovednosti
Jazykové prostředky
Tematické okruhy, komunikační
situace a jazykové funkce

3. ročník
Jazykové prostředky
Poznatky o zemích

přesahy z učebních bloků:

Anglický jazyk

1. ročník
Řečové dovednosti
Jazykové prostředky

Německý jazyk

Řečové dovednosti
Jazykové prostředky
Tematické okruhy, komunikační
situace a jazykové funkce

2. ročník
Řečové dovednosti
Jazykové prostředky

3. ročník
Jazykové prostředky
Poznatky o zemích

literatura

Počítač s funkčními reproduktory
CD, DVD, MP3  a flash přehrávač
Angličtina pro střední školy
interaktivní tabule

materiály, pomůcky

CD, DVD, MP3 a flash s
nahrávkami rodilých mluvčích

didaktická technika ostatní

PC a didaktická technika
Technika instalovaná v
počítačové učebně a technika
v audiovizuální učebně.

připojení na internetovou síť

Jazykové prostředky
Dotace učebního bloku: 10
Výsledky vzdělávání

Žák:
rozpozná význam obecných sdělení a hlášení•
používá opisné prostředky v neznámých situacích, při vyjadřování
složitých myšlenek

•

vyjadřuje se ústně i písemně, k tématům osobního života a k
tématům z oboru vzdělání

•

Učivo
- výslovnost (zvukové prostředky jazyka)
- slovní zásoba a její tvoření
- gramatika (tvarosloví a větná skladba)
- grafická podoba jazyka a pravopis

Průřezová témata

- Žáci získají vhodnou míru sebevědomí a
schopnost morálního úsudku - Umí si klást
základní existenční otázky a hledat na ně
odpovědi a řešení - Jsou ochotni a schopni
se celoživotně vzdělávat. - Umí odolávat
myšlenkové manipulaci

ODS

- Cíl, aby žáci pochopili souvislosti mezi
lidskými aktivitami a enviromentálními
problémy. - Respektování principů
udržitelného vývoje. - Získají přehled o
způsobech ochrany přírody.

ČŽP

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Český jazyk a literatura

2. ročník
Zdokonalování jazykových vědomostí
a dovedností

Anglický jazyk

1. ročník
Řečové dovednosti
Jazykové prostředky

Německý jazyk

Řečové dovednosti
Jazykové prostředky
Tematické okruhy, komunikační
situace a jazykové funkce

2. ročník
Řečové dovednosti
Jazykové prostředky

3. ročník
Jazykové prostředky
Poznatky o zemích

literatura

interaktivní tabule
Angličtina pro samouky

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

PC a didaktická technika
Technika instalovaná v
počítačové učebně a technika
v audiovizuální učebně.
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2. ročník

Tematické okruhy, komunikační situace a jazykové funkce
Dotace učebního bloku: 5
Výsledky vzdělávání

Žák:
vyjadřuje se ústně i písemně, k tématům osobního života a k
tématům z oboru vzdělání

•

Učivo
- tematické okruhy: osobní údaje, dům a domov, každodenní život,
volný čas, zábava, jídlo a nápoje, služby, cestování, mezilidské
vztahy, péče o tělo a zdraví, nakupování, vzdělávání, zaměstnání,
počasí, Česká republika, země dané jazykové oblasti; tematické
okruhy dané zaměřením studijního oboru aj.
- komunikační situace: získávání a předávání informací, např.
sjednání schůzky, objednávka služby, vyřízení vzkazu apod.
- jazykové funkce: obraty při zahájení a ukončení rozhovoru,
vyjádření žádosti, prosby, pozvání, odmítnutí, radosti, zklamání,
naděje apod.

Průřezová témata

-

ČŽP

- Žáci se naučí získávat a zpracovávat
informace z moderních informačních zdrojů,
včetně internetu.

IKT

přesahy do učebních bloků:

Německý jazyk

2. ročník
Jazykové prostředky
Tematické okruhy, komunikační
situace a jazykové funkce

3. ročník
Jazykové prostředky
Tematické okruhy, komunikační
situace a jazykové funkce

Písemná a ústní komunikace

Interpersonální komunikace a
společenský styk

přesahy z učebních bloků:

Německý jazyk

1. ročník
Tematické okruhy, komunikační
situace a jazykové funkce

2. ročník
Jazykové prostředky

3. ročník
Poznatky o zemích

literatura

Počítač s funkčními reproduktory
CD, DVD, MP3  a flash přehrávač
Angličtina pro střední školy

materiály, pomůcky

CD, DVD, MP3 a flash s
nahrávkami rodilých mluvčích

didaktická technika

Kancelářská a výpočetní technika

ostatní

PC a didaktická technika
Technika instalovaná v
počítačové učebně a technika
v audiovizuální učebně.

připojení na internetovou síť

Poznatky o zemích
Dotace učebního bloku: 5
Výsledky vzdělávání

Žák:
vyjadřuje se ústně i písemně, k tématům osobního života a k
tématům z oboru vzdělání

•

Učivo
- vybrané poznatky všeobecného i odborného charakteru k poznání
země (zemí) příslušné jazykové oblasti, kultury, umění a literatury,
tradic a společenských zvyklostí, sféry studovaného oboru
- informace ze sociokulturního prostředí v kontextu znalostí o České
republice

Průřezová témata

ODS

ČŽP

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Německý jazyk

1. ročník
Tematické okruhy, komunikační
situace a jazykové funkce

3. ročník
Poznatky o zemích

literatura

Připojení počítače na internetovou
síť

CD, DVD, MP3, flash s
nahrávkami rodilých mluvčích

Počítač s funkčními reproduktory
Angličtina pro střední školy

materiály, pomůcky

CD, DVD, MP3 a flash s
nahrávkami rodilých mluvčích

didaktická technika

Kancelářská a výpočetní technika

ostatní

PC a didaktická technika
Technika instalovaná v
počítačové učebně a technika
v audiovizuální učebně.

připojení na internetovou síť
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2. ročník

3. ročník
Garant předmětu: Ing. Bohumil Polák, 30 Ročně, P

Tematické okruhy, komunikační situace a jazykové funkce
Dotace učebního bloku: 10
Výsledky vzdělávání

Žák:
dodržuje základní pravopisné normy v písemném projevu,
opravuje chyby

•

používá stylisticky vhodné obraty umožňující nekonfliktní vztahy a
komunikaci

•

uplatňuje v komunikaci vhodně vybraná sociokulturní specifika
daných zemí

•

řeší pohotově a vhodně standardní řečové situace i jednoduché a
frekventované situace týkající se pracovní činnosti

•

Učivo
- tematické okruhy: osobní údaje, dům a domov, každodenní život,
volný čas, zábava, jídlo a nápoje, služby, cestování, mezilidské
vztahy, péče o tělo a zdraví, nakupování, vzdělávání, zaměstnání,
počasí, Česká republika, země dané jazykové oblasti; tematické
okruhy dané zaměřením studijního oboru aj.
- komunikační situace: získávání a předávání informací, např.
sjednání schůzky, objednávka služby, vyřízení vzkazu apod.
- jazykové funkce: obraty při zahájení a ukončení rozhovoru,
vyjádření žádosti, prosby, pozvání, odmítnutí, radosti, zklamání,
naděje apod.

Průřezová témata

- Žáci získají vhodnou míru sebevědomí a
schopnost morálního úsudku - Umí si klást
základní existenční otázky a hledat na ně
odpovědi a řešení - Jsou ochotni a schopni
se celoživotně vzdělávat. - Umí odolávat
myšlenkové manipulaci

ODS

- Cíl, aby žáci pochopili souvislosti mezi
lidskými aktivitami a enviromentálními
problémy. - Respektování principů
udržitelného vývoje. - Zíksají přehled o
způsobech ochrany přírody.

ČŽP

- Žáci se naučí získávat a zpracovávat
informace z moderních informačních zdrojů,
včetně internetu.

IKT

přesahy do učebních bloků:

Německý jazyk

1. ročník
Řečové dovednosti
Jazykové prostředky

2. ročník
Řečové dovednosti
Tematické okruhy, komunikační
situace a jazykové funkce

3. ročník
Jazykové prostředky
Tematické okruhy, komunikační
situace a jazykové funkce

přesahy z učebních bloků:

Německý jazyk

1. ročník
Řečové dovednosti
Tematické okruhy, komunikační
situace a jazykové funkce

3. ročník
Poznatky o zemích

literatura

Připojení počítače na internetovou
síť

CD, DVD, MP3, flash s
nahrávkami rodilých mluvčích

Počítač s funkčními reproduktory
Angličtina pro střední školy
interaktivní tabule

materiály, pomůcky

CD, DVD, MP3 a flash s
nahrávkami rodilých mluvčích

didaktická technika

Kancelářská a výpočetní technika

ostatní

PC a didaktická technika
Technika instalovaná v
počítačové učebně a technika
v audiovizuální učebně.

připojení na internetovou síť

Poznatky o zemích
Dotace učebního bloku: 15
Výsledky vzdělávání

Žák:
uplatňuje v komunikaci vhodně vybraná sociokulturní specifika
daných zemí

•

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

•

řeší pohotově a vhodně standardní řečové situace i jednoduché a
frekventované situace týkající se pracovní činnosti

•

Učivo
- vybrané poznatky všeobecného i odborného charakteru k poznání
země (zemí) příslušné jazykové oblasti, kultury, umění a literatury,
tradic a společenských zvyklostí, sféry studovaného oboru
- informace ze sociokulturního prostředí v kontextu znalostí o České
republice
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3. ročník

Průřezová témata

- Žáci získají vhodnou míru sebevědomí a
schopnost morálního úsudku - Umí si klást
základní existenční otázky a hledat na ně
odpovědi a řešení - Jsou ochotni a schopni
se celoživotně vzdělávat. - Umí odolávat
myšlenkové manipulaci

ODS

- Cíl, aby žáci pochopili souvislosti mezi
lidskými aktivitami a enviromentálními
problémy. - Respektování principů
udržitelného vývoje. - Získají přehled o
způsobech ochrany přírody.

ČŽP

- Žáci se naučí získávat a zpracovávat
informace z moderních informačních zdrojů,
včetně internetu.

IKT

přesahy do učebních bloků:

Německý jazyk

3. ročník
Poznatky o zemích

přesahy z učebních bloků:

Anglický jazyk

1. ročník
Jazykové prostředky

Německý jazyk

Tematické okruhy, komunikační
situace a jazykové funkce

2. ročník
Jazykové prostředky

3. ročník
Poznatky o zemích

literatura

Připojení počítače na internetovou
síť

Počítač s funkčními reproduktory
CD, DVD, MP3  a flash přehrávač
Angličtina pro střední školy
interaktivní tabule

materiály, pomůcky

CD, DVD, MP3 a flash s
nahrávkami rodilých mluvčích

didaktická technika

Kancelářská a výpočetní technika

ostatní

PC a didaktická technika
Technika instalovaná v
počítačové učebně a technika
v audiovizuální učebně.

připojení na internetovou síť

Řečové dovednosti
Dotace učebního bloku: 5
Výsledky vzdělávání

Žák:
řeší pohotově a vhodně standardní řečové situace i jednoduché a
frekventované situace týkající se pracovní činnosti

•

Učivo
- 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

Průřezová témata

- Žáci získají vhodnou míru sebevědomí a
schopnost morálního úsudku - Umí si klást
základní existenční otázky a hledat na ně
odpovědi a řešení - Jsou ochotni a schopni
se celoživotně vzdělávat. - Umí odolávat
myšlenkové manipulaci

ODS

- Cíl, aby žáci pochopili souvislosti mezi
lidskými aktivitami a enviromentálními
problémy. - Respektování principů
udržitelného vývoje. - Získají přehled o
způsobech ochrany přírody.

ČŽP

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Anglický jazyk

1. ročník
Jazykové prostředky

Německý jazyk

Řečové dovednosti
Jazykové prostředky
Tematické okruhy, komunikační
situace a jazykové funkce

2. ročník
Řečové dovednosti
Jazykové prostředky

3. ročník
Jazykové prostředky
Poznatky o zemích

literatura

Počítač s funkčními reproduktory
CD, DVD, MP3  a flash přehrávač
Angličtina pro střední školy
interaktivní tabule

materiály, pomůcky

CD, DVD, MP3 a flash s
nahrávkami rodilých mluvčích

didaktická technika

Kancelářská a výpočetní technika

ostatní

PC a didaktická technika
Technika instalovaná v
počítačové učebně a technika
v audiovizuální učebně.
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3. ročník

připojení na internetovou síť

Jazykové prostředky
Dotace učebního bloku: 5
Výsledky vzdělávání

Žák:
řeší pohotově a vhodně standardní řečové situace i jednoduché a
frekventované situace týkající se pracovní činnosti

•

Učivo
- výslovnost (zvukové prostředky jazyka)
- slovní zásoba a její tvoření
- gramatika (tvarosloví a větná skladba)
- grafická podoba jazyka a pravopis

Průřezová témata

ODS

ČŽP

- Žáci se naučí získávat a zpracovávat
informace z moderních informačních zdrojů,
včetně internetu.

IKT

přesahy do učebních bloků:

Český jazyk a literatura

2. ročník
Kultura

Německý jazyk

1. ročník
Řečové dovednosti
Jazykové prostředky

2. ročník
Jazykové prostředky

3. ročník
Jazykové prostředky
Tematické okruhy, komunikační
situace a jazykové funkce
Poznatky o zemích

Písemná a ústní komunikace

Interpersonální komunikace a
společenský styk

přesahy z učebních bloků:

Anglický jazyk

1. ročník
Řečové dovednosti

Německý jazyk

Jazykové prostředky
Tematické okruhy, komunikační
situace a jazykové funkce

2. ročník
Řečové dovednosti
Jazykové prostředky

3. ročník
Jazykové prostředky
Poznatky o zemích

literatura

Připojení počítače na internetovou
síť

CD, DVD, MP3, flash s
nahrávkami rodilých mluvčích

Počítač s funkčními reproduktory
CD, DVD, MP3  a flash přehrávač
Angličtina pro střední školy
interaktivní tabule

materiály, pomůcky

CD, DVD, MP3 a flash s
nahrávkami rodilých mluvčích

didaktická technika

Kancelářská a výpočetní technika

ostatní

PC a didaktická technika
Technika instalovaná v
počítačové učebně a technika
v audiovizuální učebně.

připojení na internetovou síť

6.1.3  Německý jazyk Garant předmětu
1. ročník: Ing. Bohumil Polák
2. ročník: Ing. Bohumil Polák
3. ročník: Ing. Bohumil Polák

1. ročník 2. ročník 3. ročník

30 30 30

Pojetí vyučovacího předmětu
Vzdělávání v cizím jazyce navazuje na stanovenou výstupní úroveň tříletého středního vzdělání s výučním

listem, kde absolvent oboru dosáhne dle požadavků RVP úrovně A2+ podle Společného evropského referenčního

rámce pro jazyky.

V závěru nástavbového studia čeká žáka složení maturitní zkoušky z cizího jazyka, jejímž nezbytným
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předpokladem je dosažení jazykové úrovně B1.

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

jazykových kompetencí na úrovni B1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Rozsah

produktivní slovní zásoby se u žáků rozšíří z již aktivně používaných lexikálních jednotek získaných za dobu

středního vzdělávání s výučním listem tak, že žák celkově dosáhne 2300 lexikálních jednotek na konci

nástavbového studia.

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

předpokladu bude žák schopen přistoupit k maturitní zkoušce z cizího jazyka na základní úrovni.

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 rozvržení obsahu vzdělávání.).

Vzdělávání směřuje k tomu, aby žáci dovedli:

− komunikovat v cizím jazyce v různých situacích života, 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 využívat 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 využívat ke komunikaci;

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

jazykovými aj. cizojazyčnými příručkami, využívat tyto informační zdroje ke studiu jazyka i k prohlubování

svých všeobecných vědomostí a dovedností; − využívat vybrané metody a postupy efektivního studia cizího

jazyka ke studiu dalších jazyků, příp. k dalšímu vzdělávání; využívat 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 žáků na aktivní život 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 využívat nabízené evropské programy.

Škola vytváří podmínky pro motivaci žáků 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, 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.

Klíčové kompetence
• Kompetence k celoživotnímu učení

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

• ovládat různé metody učení a užívat osobní strategie učení, umět si vytvořit vhodný

studijní režim a podmínky

• být motivováni k celoživotnímu učení, překonávat překážky a být vytrvalí v zájmu

úspěšnosti učení

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

svého učení od jiných lidí

• využívat ke svému učení různé informační zdroje, umět systematizovat a aplikovat

získané znalosti a zkušenosti v práci a životě

• získávat, zpracocávat a osvojovat si nové znalosti a dovednosti, vyhledávat a využívat

dostupné možnosti a prostředky k učení, pomoc a podporu
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• Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikání

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

pracovním podmínkám a celoživotně se vzdělávat

• mít přehled o možnostech uplatnění na trhu práce v daném oboru, požadavcích na výkon

odborné kvalifikace a o základních pracovně-právních vztazích

• mít přehled o zdrojích informací a poradenských službách týkajících se vzdělání a trhu

práce

• jednat aktivně při změně zaměstnání, vhodně komunikovat s potenciálními

zaměstnavateli, prezentovat sebe i svoji odbornost

• rozumět podstatě a principům podnikání, mít představu o právních, ekonomických,

administrativních, osobnostních a etických aspektech soukromého podnikání

• Personální a sociální kompetence

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

orientace a životních podmínek

• adaptovat se na měnící se životní a pracovní podmínky a podle svých možností je

pozitivně ovlivňovat

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

i jiných činností, usilovat o integritu a prosperitu pracovního týmu

• podporovat nekonfliktní soužití s druhými lidmi, nepodléhat předsudkům a stereotypům v

přístupu k lidem z různých sociálních prostředí

• být připraveni vyrovnávat se se stresem v osobním i pracovním životě a uvědomovat si

význam zdravého životního stylu

• Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat

s informacemi

• pracovat s osobním počítačem a dalšími prostředky IKT

• získávat informace z otevřených zdrojů a dále je zpracovávat

• Kompetence k řešení problémů

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

• spolupracovat při řešení problému 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

způsobem odpovídajícím dané situaci, adekvátně reagovat na projevy druhých lidí

• zaznamenávat písemně podstatné myšlenky a údaje z textů a projevů jiných lidí

(přednášek, diskuzí, porad a apod.)

• zvládat komunikaci nejméně v jednom cizím jazyce při běžné komunikaci v cizojazyčném

prostředí

• využívat cizí jazyk pro základní pracovní komunikaci (např. zvládat odbornou

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

• Občanské kompetence a kulturní povědomí

• dodržovat zákony, respektovat práva a osobnost druhých lidí, přispívat k uplatňování

hodnot demokracie

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

• uznávat rozdíly mezi hodnotovými systémy různých náboženských nebo etnických skupin

a potřebu vzájemné kritické tolerance v multikulturním soužití

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

přistupovat k realitě, vytvářet si vlastními argumenty podložený názor

• chápat význam kvalitního životního prostředí pro člověka a jednat v duchu udržitelného

rozvoje, uvědomovat si odpovědnost za vlastní život a spoluzodpovědnost při

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

civilizací

Odborné kompetence
• Provádět administrativní činnosti

• ovládali klávesnici desetiprstovou hmatovou metodou v přiměřené rychlosti a přesnosti

• vyhotovovali písemnosti podle normy s využitím výpočetní a kancelářské techniky

• stylizovali písemnosti věcně a jazykově správně

• manipulovali s dokumenty (včetně elektronických) podle stanovených pravidel

• pracovali se specifickým programovým vybavením používaným v profesní oblasti

• Dbát na bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci

• chápali bezpečnost práce jako nedílnou součást péče o zdraví své i spolupracovníků (i

dalších osob vyskytujících se na pracovištích, např. klientů, zákazníků, návštěvníků) i jako

součást řízení jakosti a jednu z podmínek získání či udržení certifikátu jakosti podle

příslušných norem

• znali a dodržovali základní právní předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při

práci a požární prevence

• osvojili si zásady a návyky bezpečné a zdraví neohrožující pracovní činnosti včetně zásad

ochrany zdraví při práci u zařízení se zobrazovacími jednotkami (monitory, displeji

apod.), rozpoznali možnost nebezpečí úrazu nebo ohrožení zdraví a byli schopni zajistit

odstranění závad a možných rizik

• znali systém péče o zdraví pracujících (včetně preventivní péče, uměli uplatňovat nároky

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

souvislosti s vykonáváním práce)

• byli vybaveni vědomostmi o zásadách poskytování první pomoci při náhlém onemocnění

nebo úrazu a dokázali první pomoc sami poskytnout

• Usilovat o nejvyšší kvalitu své práce, výrobků nebo služeb

• chápali kvalitu jako významný nástroj konkurenceschopnosti a dobrého jména podniku

• dodržovali stanovené normy (standardy) a předpisy související se systémem řízení jakosti

zavedeným na pracovišti

• dbali na zabezpečování parametrů (standardů) kvality procesů, výrobků nebo služeb,

zohledňovali požadavky klienta (zákazníka, občana)

• Jednat ekonomicky a v souladu se strategií udržitelného rozvoje

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

ohodnocení

• zvažovali při plánování a posuzování určité činnosti (v pracovním procesu i v běžném

životě) možné náklady, výnosy a zisk, vliv na životní prostředí, sociální dopady

• efektivně hospodařili s finančními prostředky

• nakládali s materiály, energiemi, odpady, vodou a jinými látkami ekonomicky a s ohledem

na životní prostředí
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1. ročník

1. ročník
Garant předmětu: Ing. Bohumil Polák, 30 Ročně, P

Řečové dovednosti
Dotace učebního bloku: 10
Výsledky vzdělávání

Žák:
přeloží text a používá slovníky i elektronické•
uplatňuje různé techniky čtení textu•
odhaduje význam neznámých výrazů podle kontextu a způsobu
tvoření

•

Učivo
- 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

Průřezová témata

- Žáci získají vhodnou míru sebevědomí a
schopnost morálního úsudku - Umí si klást
základní existenční otázky a hledat na ně
odpovědi a řešení - Jsou ochotni a schopni
se celoživotně vzdělávat. - Umí odolávat
myšlenkové manipulaci

ODS

Žáci se naučí získávat a zpracovávat
informace z moderních informačních zdrojů,
včetně internetu.

IKT

přesahy do učebních bloků:

Český jazyk a literatura

1. ročník
Práce s textem a získávání informací

Anglický jazyk

Řečové dovednosti
Jazykové prostředky

2. ročník
Řečové dovednosti
Jazykové prostředky

3. ročník
Tematické okruhy, komunikační
situace a jazykové funkce
Řečové dovednosti

přesahy z učebních bloků:

Anglický jazyk

3. ročník
Tematické okruhy, komunikační
situace a jazykové funkce
Jazykové prostředky

literatura

Připojení počítače na internetovou
síť

CD, DVD, MP3, flash s
nahrávkami rodilých mluvčích

Počítač s funkčními reproduktory
CD, DVD, MP3  a flash přehrávač
Učebnice němčiny pro střední
školy

interaktivní tabule

materiály, pomůcky

CD, DVD, MP3 a flash s
nahrávkami rodilých mluvčích

didaktická technika

Kancelářská a výpočetní technika

ostatní

PC a didaktická technika
Technika instalovaná v
počítačové učebně a technika
v audiovizuální učebně.

připojení na internetovou síť

Jazykové prostředky
Dotace učebního bloku: 10
Výsledky vzdělávání

Žák:
uplatňuje základní způsoby tvoření slov v jazyce•
odhaduje význam neznámých výrazů podle kontextu a způsobu
tvoření

•

domluví se v běžných situacích; získá i poskytne informace•

Učivo
- výslovnost (zvukové prostředky jazyka)
- slovní zásoba a její tvoření
- gramatika (tvarosloví a větná skladba)
- grafická podoba jazyka a pravopis
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1. ročník

Průřezová témata

ODS

přesahy do učebních bloků:

Anglický jazyk

1. ročník
Řečové dovednosti
Jazykové prostředky

2. ročník
Řečové dovednosti
Jazykové prostředky

3. ročník
Řečové dovednosti
Jazykové prostředky

přesahy z učebních bloků:

Český jazyk a literatura

1. ročník
Zdokonalování jazykových vědomostí
a dovedností

Anglický jazyk

3. ročník
Tematické okruhy, komunikační
situace a jazykové funkce
Jazykové prostředky

literatura

Připojení počítače na internetovou
síť

CD, DVD, MP3, flash s
nahrávkami rodilých mluvčích

Počítač s funkčními reproduktory
CD, DVD, MP3  a flash přehrávač
Učebnice němčiny pro střední
školy

interaktivní tabule

materiály, pomůcky

CD, DVD, MP3 a flash s
nahrávkami rodilých mluvčích

didaktická technika

Kancelářská a výpočetní technika

ostatní

PC a didaktická technika
Technika instalovaná v
počítačové učebně a technika
v audiovizuální učebně.

připojení na internetovou síť

Tematické okruhy, komunikační situace a jazykové funkce
Dotace učebního bloku: 10
Výsledky vzdělávání

Žák:
domluví se v běžných situacích; získá i poskytne informace•

Učivo
- tematické okruhy: osobní údaje, dům a domov, každodenní život,
volný čas, zábava, jídlo a nápoje, služby, cestování, mezilidské
vztahy, péče o tělo a zdraví, nakupování, vzdělávání, zaměstnání,
počasí, Česká republika, země dané jazykové oblasti; tematické
okruhy dané zaměřením studijního oboru aj.
- komunikační situace: získávání a předávání informací, např.
sjednání schůzky, objednávka služby, vyřízení vzkazu apod.
- jazykové funkce: obraty při zahájení a ukončení rozhovoru,
vyjádření žádosti, prosby, pozvání, odmítnutí, radosti, zklamání,
naděje apod.

Průřezová témata

ODS

ČŽP

IKT

přesahy do učebních bloků:

Anglický jazyk

1. ročník
Řečové dovednosti
Jazykové prostředky
Tematické okruhy, komunikační
situace a jazykové funkce
Poznatky o zemích

2. ročník
Řečové dovednosti
Jazykové prostředky
Tematické okruhy, komunikační
situace a jazykové funkce
Poznatky o zemích

3. ročník
Tematické okruhy, komunikační
situace a jazykové funkce
Poznatky o zemích
Řečové dovednosti
Jazykové prostředky

přesahy z učebních bloků:

literatura

Připojení počítače na internetovou
síť

CD, DVD, MP3, flash s
nahrávkami rodilých mluvčích

materiály, pomůcky

CD, DVD, MP3 a flash s
nahrávkami rodilých mluvčích

didaktická technika

Kancelářská a výpočetní technika

ostatní

PC a didaktická technika
Technika instalovaná v
počítačové učebně a technika
v audiovizuální učebně.
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1. ročník

Počítač s funkčními reproduktory
CD, DVD, MP3  a flash přehrávač
Učebnice němčiny pro střední
školy

interaktivní tabule

připojení na internetovou síť

2. ročník
Garant předmětu: Ing. Bohumil Polák, 30 Ročně, P

Řečové dovednosti
Dotace učebního bloku: 10
Výsledky vzdělávání

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

•

sdělí obsah, hlavní myšlenky či informace vyslechnuté nebo
přečtené

•

vypráví jednoduché příběhy, zážitky, popíše své pocity•

Učivo
- 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

Průřezová témata

ODS

ČŽP

IKT

přesahy do učebních bloků:

Anglický jazyk

2. ročník
Řečové dovednosti
Jazykové prostředky

3. ročník
Řečové dovednosti
Jazykové prostředky

přesahy z učebních bloků:

Anglický jazyk

2. ročník
Řečové dovednosti

3. ročník
Tematické okruhy, komunikační
situace a jazykové funkce

literatura

Připojení počítače na internetovou
síť

CD, DVD, MP3, flash s
nahrávkami rodilých mluvčích

Počítač s funkčními reproduktory
CD, DVD, MP3  a flash přehrávač
Učebnice němčiny pro střední
školy

interaktivní tabule

materiály, pomůcky

CD, DVD, MP3 a flash s
nahrávkami rodilých mluvčích

didaktická technika

Kancelářská a výpočetní technika

ostatní

PC a didaktická technika
Technika instalovaná v
počítačové učebně a technika
v audiovizuální učebně.

připojení na internetovou síť
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2. ročník

Jazykové prostředky
Dotace učebního bloku: 10
Výsledky vzdělávání

Žák:
sdělí a zdůvodní svůj názor•
pronese jednoduše zformulovaný monolog před publikem•
vyjádří písemně svůj názor na text•
požádá o upřesnění nebo zopakování sdělené informace, pokud
nezachytí přesně význam sdělení

•

Učivo
- výslovnost (zvukové prostředky jazyka)
- slovní zásoba a její tvoření
- gramatika (tvarosloví a větná skladba)
- grafická podoba jazyka a pravopis

Průřezová témata

ODS

IKT

přesahy do učebních bloků:

Anglický jazyk

2. ročník
Řečové dovednosti
Jazykové prostředky
Tematické okruhy, komunikační
situace a jazykové funkce

3. ročník
Poznatky o zemích
Řečové dovednosti
Jazykové prostředky

přesahy z učebních bloků:

Český jazyk a literatura

2. ročník
Zdokonalování jazykových vědomostí
a dovedností

Anglický jazyk

Řečové dovednosti
Tematické okruhy, komunikační
situace a jazykové funkce

3. ročník
Jazykové prostředky

literatura

Připojení počítače na internetovou
síť

CD, DVD, MP3, flash s
nahrávkami rodilých mluvčích

Počítač s funkčními reproduktory
CD, DVD, MP3  a flash přehrávač
Učebnice němčiny pro střední
školy

interaktivní tabule

materiály, pomůcky

CD, DVD, MP3 a flash s
nahrávkami rodilých mluvčích

didaktická technika

Kancelářská a výpočetní technika

ostatní

PC a didaktická technika
Technika instalovaná v
počítačové učebně a technika
v audiovizuální učebně.

připojení na internetovou síť

Tematické okruhy, komunikační situace a jazykové funkce
Dotace učebního bloku: 10
Výsledky vzdělávání

Žák:
nalezne v promluvě hlavní a vedlejší myšlenky a důležité
informace

•

při pohovorech, na které je připraven, klade vhodné otázky a
reaguje na dotazy tazatele

•

požádá o upřesnění nebo zopakování sdělené informace, pokud
nezachytí přesně význam sdělení

•

Učivo
- tematické okruhy: osobní údaje, dům a domov, každodenní život,
volný čas, zábava, jídlo a nápoje, služby, cestování, mezilidské
vztahy, péče o tělo a zdraví, nakupování, vzdělávání, zaměstnání,
počasí, Česká republika, země dané jazykové oblasti; tematické
okruhy dané zaměřením studijního oboru aj.
- komunikační situace: získávání a předávání informací, např.
sjednání schůzky, objednávka služby, vyřízení vzkazu apod.
- jazykové funkce: obraty při zahájení a ukončení rozhovoru,
vyjádření žádosti, prosby, pozvání, odmítnutí, radosti, zklamání,
naděje apod.

Průřezová témata

- Žáci získají vhodnou míru sebevědomí a
schopnost morálního úsudku - Umí si klást
základní existenční otázky a hledat na ně
odpovědi a řešení - Jsou ochotni a schopni
se celoživotně vzdělávat. - Umí odolávat
myšlenkové manipulaci

ODS

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Anglický jazyk

2. ročník
Řečové dovednosti
Tematické okruhy, komunikační
situace a jazykové funkce

3. ročník
Tematické okruhy, komunikační
situace a jazykové funkce

literatura

Připojení počítače na internetovou
síť

CD, DVD, MP3, flash s
nahrávkami rodilých mluvčích

materiály, pomůcky

CD, DVD, MP3 a flash s
nahrávkami rodilých mluvčích

didaktická technika

Kancelářská a výpočetní technika

ostatní

PC a didaktická technika
Technika instalovaná v
počítačové učebně a technika
v audiovizuální učebně.

připojení na internetovou síť
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2. ročník

Počítač s funkčními reproduktory
CD, DVD, MP3  a flash přehrávač
Učebnice němčiny pro střední
školy

interaktivní tabule

3. ročník
Garant předmětu: Ing. Bohumil Polák, 30 Ročně, P

Jazykové prostředky
Dotace učebního bloku: 10
Výsledky vzdělávání

Žák:
vyjadřuje se téměř bezchybně v běžných, předvídatelných
situacích

•

dokáže experimentovat, zkoušet a hledat způsoby vyjádření
srozumitelné pro posluchače

•

odhaduje význam neznámých výrazů podle kontextu a způsobu
tvoření

•

vyplní jednoduchý neznámý formulář•

Učivo
- výslovnost (zvukové prostředky jazyka)
- slovní zásoba a její tvoření
- gramatika (tvarosloví a větná skladba)
- grafická podoba jazyka a pravopis

Průřezová témata

ODS

ČŽP

IKT

přesahy do učebních bloků:

Anglický jazyk

2. ročník
Řečové dovednosti
Jazykové prostředky

3. ročník
Řečové dovednosti
Jazykové prostředky

přesahy z učebních bloků:

Anglický jazyk

1. ročník
Poznatky o zemích

2. ročník
Řečové dovednosti
Tematické okruhy, komunikační
situace a jazykové funkce

3. ročník
Tematické okruhy, komunikační
situace a jazykové funkce
Jazykové prostředky

literatura

Připojení počítače na internetovou
síť

CD, DVD, MP3, flash s
nahrávkami rodilých mluvčích

Počítač s funkčními reproduktory
CD, DVD, MP3  a flash přehrávač
Učebnice němčiny pro střední
školy

interaktivní tabule

materiály, pomůcky

CD, DVD, MP3 a flash s
nahrávkami rodilých mluvčích

didaktická technika

Kancelářská a výpočetní technika

ostatní

PC a didaktická technika
Technika instalovaná v
počítačové učebně a technika
v audiovizuální učebně.

připojení na internetovou síť
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3. ročník

Tematické okruhy, komunikační situace a jazykové funkce
Dotace učebního bloku: 10
Výsledky vzdělávání

Žák:
rozumí přiměřeným souvislým projevům a diskusím rodilých
mluvčích pronášeným ve standardním hovorovém tempu

•

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

•

vyjadřuje se téměř bezchybně v běžných, předvídatelných
situacích

•

dokáže experimentovat, zkoušet a hledat způsoby vyjádření
srozumitelné pro posluchače

•

zaznamená písemně podstatné myšlenky a informace z textu,
zformuluje vlastní myšlenky a vytvoří text o událostech a zážitcích
v podobě popisu, sdělení, vyprávění, dopisu a odpovědi na dopis

•

odhaduje význam neznámých výrazů podle kontextu a způsobu
tvoření

•

zapojí se do hovoru bez přípravy•
vyměňuje si informace, které jsou běžné při neformálních
hovorech

•

zapojí se do odborné debaty nebo argumentace, týká-li se
známého tématu

•

při pohovorech, na které je připraven, klade vhodné otázky a
reaguje na dotazy tazatele

•

vyřeší většinu běžných denních situací, které se mohou odehrát v
cizojazyčném prostředí

•

přeformuluje a objasní pronesené sdělení a zprostředkuje
informaci dalším lidem

•

vyplní jednoduchý neznámý formulář•

Učivo
- tematické okruhy: osobní údaje, dům a domov, každodenní život,
volný čas, zábava, jídlo a nápoje, služby, cestování, mezilidské
vztahy, péče o tělo a zdraví, nakupování, vzdělávání, zaměstnání,
počasí, Česká republika, země dané jazykové oblasti; tematické
okruhy dané zaměřením studijního oboru aj.
- komunikační situace: získávání a předávání informací, např.
sjednání schůzky, objednávka služby, vyřízení vzkazu apod.
- jazykové funkce: obraty při zahájení a ukončení rozhovoru,
vyjádření žádosti, prosby, pozvání, odmítnutí, radosti, zklamání,
naděje apod.

Průřezová témata

ODS

ČŽP

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Anglický jazyk

2. ročník
Tematické okruhy, komunikační
situace a jazykové funkce

3. ročník
Tematické okruhy, komunikační
situace a jazykové funkce
Jazykové prostředky

literatura

Připojení počítače na internetovou
síť

CD, DVD, MP3, flash s
nahrávkami rodilých mluvčích

Počítač s funkčními reproduktory
CD, DVD, MP3  a flash přehrávač
Učebnice němčiny pro střední
školy

interaktivní tabule

materiály, pomůcky

CD, DVD, MP3 a flash s
nahrávkami rodilých mluvčích

didaktická technika

Kancelářská a výpočetní technika

ostatní

PC a didaktická technika
Technika instalovaná v
počítačové učebně a technika
v audiovizuální učebně.

připojení na internetovou síť

Poznatky o zemích
Dotace učebního bloku: 10
Výsledky vzdělávání

Žák:
při pohovorech, na které je připraven, klade vhodné otázky a
reaguje na dotazy tazatele

•

vyplní jednoduchý neznámý formulář•

Učivo
- vybrané poznatky všeobecného i odborného charakteru k poznání
země (zemí) příslušné jazykové oblasti, kultury, umění a literatury,
tradic a společenských zvyklostí, sféry studovaného oboru
- informace ze sociokulturního prostředí v kontextu znalostí o České
republice
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3. ročník

Průřezová témata

- Žáci získají vhodnou míru sebevědomí a
schopnost morálního úsudku - Umí si klást
základní existenční otázky a hledat na ně
odpovědi a řešení - Jsou ochotni a schopni
se celoživotně vzdělávat. - Umí odolávat
myšlenkové manipulaci

ODS

- Cíl, aby žáci pochopili souvislosti mezi
lidskými aktivitami a enviromentálními
problémy. - Respektování principů
udržitelného vývoje. - Získají přehled o
způsobech ochrany přírody.

ČŽP

- Žáci se naučí získávat a zpracovávat
informace z moderních informačních zdrojů,
včetně internetu.

IKT

přesahy do učebních bloků:

Anglický jazyk

2. ročník
Řečové dovednosti
Jazykové prostředky
Tematické okruhy, komunikační
situace a jazykové funkce
Poznatky o zemích

3. ročník
Tematické okruhy, komunikační
situace a jazykové funkce
Poznatky o zemích
Řečové dovednosti
Jazykové prostředky

Písemná a ústní komunikace

Interpersonální komunikace a
společenský styk

přesahy z učebních bloků:

Anglický jazyk

1. ročník
Poznatky o zemích

2. ročník
Řečové dovednosti

3. ročník
Poznatky o zemích
Jazykové prostředky

literatura

Připojení počítače na internetovou
síť

CD, DVD, MP3, flash s
nahrávkami rodilých mluvčích

Počítač s funkčními reproduktory
CD, DVD, MP3  a flash přehrávač
Učebnice němčiny pro střední
školy

interaktivní tabule

materiály, pomůcky

CD, DVD, MP3 a flash s
nahrávkami rodilých mluvčích

didaktická technika

Kancelářská a výpočetní technika

ostatní

PC a didaktická technika
Technika instalovaná v
počítačové učebně a technika
v audiovizuální učebně.

připojení na internetovou síť
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Charakteristika oblasti
Obecným cílem společenskovědního vzdělávání v odborném školství je připravit žáky na aktivní a odpovědný

život v demokratické společnosti. Společenskovědní vzdělávání směřuje k pozitivnímu ovlivňování hodnotové

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

nejen pro vlastní prospěch, ale též

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

uvědomovat si vlastní identitu, kriticky myslet, nenechat se manipulovat a co nejvíce porozumět světu, v němž

žijí.

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

− využívat svých společenskovědních vědomostí a dovedností v praktickém životě: 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, náležitě je podložit argumenty, debatovat o nich s partnery.

Společenskovědní vzdělávání usiluje o formování a posilování těchto pozitivních citů, postojů, preferencí a

hodnot:

− jednat odpovědně a přijímat odpovědnost za své rozhodnutí a jednání; žít čestně;

− cítit potřebu občanské aktivity, vážit si demokracie a svobody, usilovat o její zachování a zdokonalování;

preferovat demokratické hodnoty a přístupy před nedemokratickými, i když 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, že základní hodnotou je život, a proto je třeba si života vážit a chránit jej;

− na základě vlastní identity ctít identitu jiných lidí, považovat je za stejně hodnotné jako sebe sama – tedy

oprostit se ve vztahu k jiným lidem od předsudků a předsudečného jednání, intolerance, rasismu, etnické,

náboženské a jiné nesnášenlivosti;

− cílevědomě zlepšovat a chránit životní prostředí, jednat v duchu udržitelného rozvoje;

− vážit si hodnot lidské práce, jednat hospodárně, neničit hodnoty, ale pečovat o ně, snažit se zanechat po sobě

něco pozitivního pro vlastní blízké lidi i širší komunitu;

− chtít si klást v životě 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 život a celoživotní vzdělávání. Doplňuje a rozšiřuje se vzdělání, které žáci získali ve vzdělávání

oborů středního vzdělání s výučním listem.

6.2.1  Společenské vědy Garant předmětu
1. ročník: Mgr. Magda Andršová
2. ročník: Mgr. Magda Andršová
3. ročník: Mgr. Magda Andršová

1. ročník 2. ročník 3. ročník

20 10 10

Pojetí vyučovacího předmětu
Obecným cílem společenskovědního vzdělávání v odborném školství je připravit žáky na aktivní a odpovědný

život v demokratické společnosti. Společenskovědní vzdělávání směřuje k pozitivnímu ovlivňování hodnotové

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

nejen pro vlastní prospěch, ale též

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

uvědomovat si vlastní identitu, kriticky myslet, nenechat se manipulovat a co nejvíce porozumět světu, v němž

žijí.

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

− využívat svých společenskovědních vědomostí a dovedností v praktickém životě: ve styku s jinými lidmi

6.2  Společenskovědní vzdělávání
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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, náležitě je podložit argumenty, debatovat o nich s partnery.

Společenskovědní vzdělávání usiluje o formování a posilování těchto pozitivních citů, postojů, preferencí

a hodnot:

− jednat odpovědně a přijímat odpovědnost za své rozhodnutí a jednání; žít čestně;

− cítit potřebu občanské aktivity, vážit si demokracie a svobody, usilovat o její zachování a zdokonalování;

preferovat demokratické hodnoty a přístupy před nedemokratickými, i když 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, že základní hodnotou je život, a proto je třeba si života vážit a chránit jej;

− na základě vlastní identity ctít identitu jiných lidí, považovat je za stejně hodnotné jako sebe sama – tedy

oprostit se ve vztahu k jiným lidem od předsudků a předsudečného jednání, intolerance, rasismu, etnické,

náboženské a jiné nesnášenlivosti;

− cílevědomě zlepšovat a chránit životní prostředí, jednat v duchu udržitelného rozvoje;

− vážit si hodnot lidské práce, jednat hospodárně, neničit hodnoty, ale pečovat o ně, snažit se zanechat po sobě

něco pozitivního pro vlastní blízké lidi i širší komunitu;

− chtít si klást v životě 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 život a celoživotní vzdělávání. Doplňuje a rozšiřuje se vzdělání, které žáci získali ve vzdělávání

oborů středního vzdělání s výučním listem tak, aby byli schopni zvládnout požadavky maturitní zkoušky

z občanského základu.

Cílem vzdělávání je rozvoj profesních kompetencí žáků v oblasti společenské a sociální.Při rozvíjení sociálně

komunikativních kompetencí se uplatňují psychologické aspekty komunikace a společenská etika.

Klíčové kompetence
• Kompetence k celoživotnímu učení

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

• ovládat různé metody učení a užívat osobní strategie učení, umět si vytvořit vhodný

studijní režim a podmínky

• být motivováni k celoživotnímu učení, překonávat překážky a být vytrvalí v zájmu

úspěšnosti učení

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

svého učení od jiných lidí

• využívat ke svému učení různé informační zdroje, umět systematizovat a aplikovat

získané znalosti a zkušenosti v práci a životě

• získávat, zpracocávat a osvojovat si nové znalosti a dovednosti, vyhledávat a využívat

dostupné možnosti a prostředky k učení, pomoc a podporu

• Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikání

• jednat aktivně při změně zaměstnání, vhodně komunikovat s potenciálními

zaměstnavateli, prezentovat sebe i svoji odbornost

• Personální a sociální kompetence

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

orientace a životních podmínek

• adaptovat se na měnící se životní a pracovní podmínky a podle svých možností je

pozitivně ovlivňovat
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• spolupracovat s ostatními lidmi, odpovědně se podílet na realizaci společných pracovních

i jiných činností, usilovat o integritu a prosperitu pracovního týmu

• podporovat nekonfliktní soužití s druhými lidmi, nepodléhat předsudkům a stereotypům v

přístupu k lidem z různých sociálních prostředí

• být připraveni vyrovnávat se se stresem v osobním i pracovním životě a uvědomovat si

význam zdravého životního stylu

• Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat

s informacemi

• 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

• 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, zvážit možné pozitivní i negativní dopady

• zvolit optimální postup řešení, zdůvodnit jej a vysvětlit postup řešení jiným lidem,

vyhodnotit výsledek

• uplatňovat při řešení problému různé metody myšlení, volit prostředky vhodné pro splnění

jednotlivých aktivit, využívat zkušeností a vědomostí nabytých dříve

• spolupracovat při řešení problému 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

způsobem odpovídajícím dané situaci, adekvátně reagovat na projevy druhých lidí

• zaznamenávat písemně podstatné myšlenky a údaje z textů a projevů jiných lidí

(přednášek, diskuzí, porad a apod.)

• Občanské kompetence a kulturní povědomí

• dodržovat zákony, respektovat práva a osobnost druhých lidí, přispívat k uplatňování

hodnot demokracie

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

• uznávat rozdíly mezi hodnotovými systémy různých náboženských nebo etnických skupin

a potřebu vzájemné kritické tolerance v multikulturním soužití

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

přistupovat k realitě, vytvářet si vlastními argumenty podložený názor

• chápat význam kvalitního životního prostředí pro člověka a jednat v duchu udržitelného

rozvoje, uvědomovat si odpovědnost za vlastní život a spoluzodpovědnost při

zabezpečování ochrany života a zdraví ostatních

• vážit si kulturních hodnot a tradic vlastního národa, Evropy a ostatních světových

civilizací
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1. ročník

1. ročník
Garant předmětu: Mgr. Magda Andršová, 20 Ročně, P

Svět, československá a česká společnost ve 20. století
Dotace učebního bloku: 10
Výsledky vzdělávání

Žák:
vysvětlí vývoj české a čs. společnosti a státu ve 20. století;
zhodnotí význam významných osobností

•

charakterizuje tři velké války dvacátého století, popíše jejich
důsledky pro svět, Evropu a čs. stát

•

uvede příklady dopadu totalitních režimů na život lidí•
charakterizuje ideologie, které se uplatnily ve 20. století•
vysvětlí rozpad koloniální soustavy v tzv. třetím světě a debatuje o
jeho problémech i úspěších

•

Učivo
- 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, problémy a úspěchy;
- dopad válek a totalitních systémů na život 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

Průřezová témata

Mít vhodnou míru
sebevědomí,sebeodpovědnosti a schopnosti
morálního úsudku. Hledat kompromisy mezi
osobní svobodou a sociální odpovědností a
být kriticky tolerantní.

ODS

IKT

přesahy do učebních bloků:

Český jazyk a literatura

1. ročník
Práce s textem a získávání informací

Ekonomika

Trh a tržní hospodářství

přesahy z učebních bloků:

Český jazyk a literatura

1. ročník
Kultura

literatura materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Soudobý svět a česká společnost na prahu 21. století
Dotace učebního bloku: 10
Výsledky vzdělávání

Žák:
charakterizuje českou společnost na počátku 21. století•
srovná jednotlivé civilizace současného světa (velké kulturní
okruhy)

•

popíše současnou politiku velmocí a vyspělých států•
charakterizuje konflikty a místa napětí v současném světě•
debatuje o globálních problémech•
popíše globalizaci, její dopad na státy i na život lidí•
vysvětlí zapojení České republiky do mezinárodních struktur•
debatuje o obyvatelstvu České republiky na počátku 21. století, o
prognózách jeho vývoje, o multikulturním soužití v Evropě a v
České republice

•

analyzuje vybraný problém české společnosti z hlediska médií a
jiných zdrojů

•

Učivo
- velké civilizační okruhy současného světa
- velmoci a vyspělé země současného světa
- bezpečnost lidí, napětí a konflikty současného světa
- globální problémy
- globalizace a současné státy, vliv na život lidí - zapojení České
republiky do mezinárodních struktur; integrace a desintegrace ve
světě
- obyvatelstvo České republiky – současný stav, prognózy,
multikulturní soužití

Průřezová témata

Mít vhodnou míru sebevědomí ,
sebeodpovědnosti a schopnosti morálního
úsudku. Hledat kompromisy mezi osobní
svobodou a sociální odpovědností a být
kriticky tolerantní.

ODS

přesahy do učebních bloků:

Český jazyk a literatura

1. ročník
Práce s textem a získávání informací

Ekonomika

Trh a tržní hospodářství

přesahy z učebních bloků:

Český jazyk a literatura

1. ročník
Kultura
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1. ročník

literatura

Odborné publikace

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

PC a didaktická technika
Technika instalovaná v
počítačové učebně a technika
v audiovizuální učebně.

Internet

2. ročník
Garant předmětu: Mgr. Magda Andršová, 10 Ročně, P

Praktická filosofie a filosofická antropologie
Dotace učebního bloku: 10
Výsledky vzdělávání

Žák:
vysvětlí, jaké otázky řeší filozofie•
dovede používat vybraný pojmový aparát filozofie, tj. ten, který byl
součástí učiva

•

debatuje o praktických filozofických a etických otázkách, a to s
využitím textů z děl významných představitelů filozoficko-etického
a antropologického myšlení

•

srovná různé názory na otázky praktické etiky a zaujme k nim
vlastní stanovisko, opřené o argumenty

•

vysvětlí, proč jsou lidé za své názory, postoje a jednání odpovědni
jiným lidem

•

dovede pracovat s jemu obsahově a formálně dostupným
filozofickým textem

•

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

Průřezová témata

Dovednost orientovat se v masových
mediích,využívat je a kriticky hodnotit.

ODS

přesahy do učebních bloků:

Český jazyk a literatura

2. ročník
Práce s textem a získávání informací

Informační a komunikační techologie

Informační zdroje, celosvětová
počítačová síť Internet

přesahy z učebních bloků:

Český jazyk a literatura

1. ročník
Literatura a ostatní druhy umění

2. ročník
Literatura a ostatní druhy umění

literatura

Odborné publikace

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

PC a didaktická technika
Technika instalovaná v
počítačové učebně a technika
v audiovizuální učebně.

Internet

3. ročník
Garant předmětu: Mgr. Magda Andršová, 10 Ročně, P
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3. ročník

Interpersonální komunikace a společenský styk
Dotace učebního bloku: 10
Výsledky vzdělávání

Žák:
uplatňuje prostředky verbální a neverbální komunikace•
jedná podle zásad společenského chování a profesního
vystupování

•

uplatňuje znalosti psychologie trhu v obchodním jednání•
využívá znalostí sociálního jednání•

Učivo
- sociální psychologie
- sociologie
- psychlogie práce
- psychologie trhu

Průřezová témata

Mít vhodnou míru
sebevědomí,sebeodpovědnosti a schopnosti
morálního úsudku.

ODS

přesahy do učebních bloků:

Ekonomika

3. ročník
Management

Chod podniku

Marketingový průzkum
Písemná a ústní komunikace

Propagační písemnosti
Interpersonální komunikace a
společenský styk

přesahy z učebních bloků:

Ekonomika

3. ročník
Management

Český jazyk a literatura

2. ročník
Kultura

Anglický jazyk

1. ročník
Poznatky o zemích

Chod podniku

3. ročník
Marketingový průzkum
Zabezpečení podniku

Ekonomika

2. ročník
Marketing a prodejní činnost

Písemná a ústní komunikace

3. ročník
Propagační písemnosti
Interpersonální komunikace a
společenský styk

literatura

Odborné publikace

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

PC a didaktická technika
Technika instalovaná v
počítačové učebně a technika
v audiovizuální učebně.

Internet
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Charakteristika oblasti
Obecným cílem matematického vzdělávání je výchova člověka, který bude umět používat matematiku v různých

životních 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.

6.3.1  Matematika Garant předmětu
1. ročník: Mgr. Jana Pirunčíková
2. ročník: Mgr. Jana Pirunčíková
3. ročník: Mgr. Jana Pirunčíková

1. ročník 2. ročník 3. ročník

30 30 30

Pojetí vyučovacího předmětu
Obecným cílem matematického vzdělávání je výchova člověka, který bude umět používat matematiku v různých

životních 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.

Klíčové kompetence
• Kompetence k celoživotnímu učení

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

svého učení od jiných lidí

• využívat ke svému učení různé informační zdroje, umět systematizovat a aplikovat

získané znalosti a zkušenosti v práci a životě

• Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat

s informacemi

• pracovat s osobním počítačem a dalšími prostředky IKT

• 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, zvážit možné pozitivní i negativní dopady

• zvolit optimální postup řešení, zdůvodnit jej a vysvětlit postup řešení jiným lidem,

vyhodnotit výsledek

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

• Komunikativní kompetence

• zaznamenávat písemně podstatné myšlenky a údaje z textů a projevů jiných lidí

(přednášek, diskuzí, porad a apod.)

• Matematická a finanční gramotnost

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

pracovních a pro další, zejména odborné vzdělání

• rozumět matematicky vyjádřeným informacím, umět interpretovat matematické a

ekonomické údaje

6.3  Matematické vzdělávání
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• zvládat řešení svých sociálních i ekonomických záležitostí s ohledem na měnící se životní

situace, být finančně gramotní

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

rozpočet včetně správy finančních aktivit i závazků

1. ročník
Garant předmětu: Mgr. Jana Pirunčíková, 30 Ročně, P

Číslo a proměnná
Dotace učebního bloku: 30
Výsledky vzdělávání

Žák:
provádí aritmetické operace v množině reálných čísel•
používá absolutní hodnotu, zapíše a znázorní interval, provádí
operace s intervaly(sjednocení, průnik)

•

provádí operace s mnohočleny, lomenými výrazy, výrazy
obsahujícími mocniny a odmocniny, upravuje číselné výrazy

•

používá ekvivalentní a neekvivalentní úpravy•
řeší lineární a kvadratické rovnice a jejich soustavy, lineární a
kvadratické nerovnice

•

aplikuje funkční vztahy při řešení goniometrických,
exponenciálních a logaritmických rovnic

•

Učivo
- 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
- soustavy rovnic a nerovnic

Průřezová témata

Prezentovat získané informace a výsledky,
používat kalkulátor a PC

IKT

Zařazení příkladů s odpovídajícími náměty.

ČŽP

přesahy do učebních bloků:

Informační a komunikační techologie

1. ročník
Struktura dat,práce s daty,ochrana dat

3. ročník
Práce s tabulkovými
processory,pojmy,funkce,práce s daty

Ekonomika

2. ročník
Mzdy, zdravotní a sociální pojištění

Účetnictví

1. ročník
Základy účetnictví a daňové evidence

2. ročník
Mzda, zdravotní a sociální pojištění

přesahy z učebních bloků:

literatura

Matematické, fyz. a chem. tabulky
pro SŠ

materiály, pomůcky didaktická technika

kalkulátor
osobní kalkulačka

ostatní

PC a didaktická technika
Technika instalovaná v
počítačové učebně a technika
v audiovizuální učebně.
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2. ročník

2. ročník
Garant předmětu: Mgr. Jana Pirunčíková, 30 Ročně, P

Planimetrie, stereometrie  a analytická geometrie
Dotace učebního bloku: 15
Výsledky vzdělávání

Žák:
načrtne grafy jednotlivých funkcí a určí jejich vlastnosti•
řeší úlohy na polohové a metrické vlastnosti rovinných útvarů•
užívá věty o shodnosti a podobnosti trojúhelníků v početních i
konstrukčních úlohách

•

určí povrch a objem základních těles s využitím funkčních vztahů a
trigonometrie

•

provádí operace s vektory, řeší analyticky polohové a metrické
vztahy bodů a přímek, užívá různá analytická vyjádření přímky

•

řeší úlohy na polohové a metrické vlastnosti rovinných útvarů•

Učivo
- rovinné útvary
- shodnost a podobnost trojúhelníků
- Pythagorova, Euklidova, Thaletova věta
- shodná zobrazení, stejnolehlost
- kolmá tělesa, koule a komolá tělesa
- vektory
- přímka a její analytické vyjádření

Průřezová témata

Prezentovat získané informace a výsledky,
používat kalkulátor a PC

IKT

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

literatura

Matematické, fyz. a chem. tabulky
pro SŠ

materiály, pomůcky didaktická technika

kalkulátor
osobní kalkulačka

ostatní

PC a didaktická technika
Technika instalovaná v
počítačové učebně a technika
v audiovizuální učebně.

Funkce a její průběh
Dotace učebního bloku: 15
Výsledky vzdělávání

Žák:
načrtne grafy jednotlivých funkcí a určí jejich vlastnosti•
určí povrch a objem základních těles s využitím funkčních vztahů a
trigonometrie

•

Učivo
- základní poznatky o funkcích
- funkce lineární, kvadratická, lineární lomená, exponenciální ,
logaritmická a goniometrické funkce

Průřezová témata

Prezentovat získané informace a výsledky,
používat kalkulátor a PC

IKT

ODS

Zařazení úloh s příslušnou problematikou.

ČŽP

přesahy do učebních bloků:

Informační a komunikační techologie

2. ročník
Textové editory,pokročilé funkce

přesahy z učebních bloků:

literatura

Matematické, fyz. a chem. tabulky
pro SŠ

materiály, pomůcky didaktická technika

kalkulátor
osobní kalkulačka

ostatní

PC a didaktická technika
Technika instalovaná v
počítačové učebně a technika
v audiovizuální učebně.

 62
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Neratovice, Školní 664

SMILE verze 2.3.5



Učební osnovyPodnikání

RVP 64-41-L/51 Podnikání
Verze: 1, Datum: 3.2.2011, Platnost: od 1. 9. 2011 6.3.1  Matematika

2. ročník

3. ročník
Garant předmětu: Mgr. Jana Pirunčíková, 30 Ročně, P

Posloupnosti, finanční matematika
Dotace učebního bloku: 12
Výsledky vzdělávání

Žák:
provádí výpočty jednoduchých finančních záležitostí a orientuje se
v základních pojmech finanční matematiky

•

aplikuje poznatky o funkcích a aritmetické a geometrické
posloupnosti při řešení praktických úloh

•

Učivo
- aritmetická a geometrická posloupnost
- finanční matematika

Průřezová témata

Prezentovat získané informace a výsledky,
používat kalkulátor a PC

IKT

přesahy do učebních bloků:

Ekonomika

2. ročník
Pojišťovnictví

přesahy z učebních bloků:

literatura

Matematické, fyz. a chem. tabulky
pro SŠ

materiály, pomůcky didaktická technika

kalkulátor
osobní kalkulačka

ostatní

PC a didaktická technika
Technika instalovaná v
počítačové učebně a technika
v audiovizuální učebně.

Práce s daty, kombinatorika, pravděpodobnost, statistika
Dotace učebního bloku: 8
Výsledky vzdělávání

Žák:
využívá vztahy pro počet variací, permutací a kombinací bez
opakování

•

určí pravděpodobnost náhodného jevu kombinatorickým postupem•
provádí výpočty jednoduchých finančních záležitostí a orientuje se
v základních pojmech finanční matematiky

•

Učivo
- variace, permutace, kombinace
- pravděpodobnost
- základy statistiky

Průřezová témata

Prezentovat získané informace a výsledky,
používat kalkulátor a PC

IKT

přesahy do učebních bloků:

Informační a komunikační techologie

3. ročník
Práce s tabulkovými
processory,pojmy,funkce,práce s daty

přesahy z učebních bloků:

Chod podniku

3. ročník
Marketingový průzkum

Informační a komunikační techologie

Složitější funkce tabulkových
processorů,tvorba grafů,tisk
Práce s tabulkovými
processory,pojmy,funkce,práce s daty

literatura

Matematické, fyz. a chem. tabulky
pro SŠ

materiály, pomůcky didaktická technika

kalkulátor
osobní kalkulačka

ostatní

PC a didaktická technika
Technika instalovaná v
počítačové učebně a technika
v audiovizuální učebně.

 63
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Neratovice, Školní 664

SMILE verze 2.3.5



Učební osnovyPodnikání

RVP 64-41-L/51 Podnikání
Verze: 1, Datum: 3.2.2011, Platnost: od 1. 9. 2011 6.3.1  Matematika

3. ročník

Shrnutí a ucelení učiva
Dotace učebního bloku: 10
Výsledky vzdělávání Učivo

- shrnutí a ucelení učiva 1. - 3. ročníku

- komplexní úlohy

- cvičné testy

- práce s PC, interaktivní tabulí

- úlohy z praxe

Průřezová témata

ODS

ČŽP

IKT

přesahy do učebních bloků:

Informační a komunikační techologie

1. ročník
Grafika,pojmy,formáty,práce s
grafickým SW

3. ročník
Účelový software

Ekonomika

2. ročník
Mzdy, zdravotní a sociální pojištění

3. ročník
Finanční analýza

Praktické cvičení z účetnictví

Souvislý účetní příklad
Chod podniku

Marketingový průzkum
Zakladatelský rozpočet

přesahy z učebních bloků:

Ekonomika

3. ročník
Finanční analýza

literatura

Matematické, fyz. a chem. tabulky
pro SŠ

materiály, pomůcky didaktická technika

kalkulátor
osobní kalkulačka

ostatní

PC a didaktická technika
Technika instalovaná v
počítačové učebně a technika
v audiovizuální učebně.
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6.4.1  Estetické vzdělávání

1. ročník 2. ročník 3. ročník

0 0 0

Pojetí vyučovacího předmětu
Estetické vzdělávání významně přispívá ke kultivaci člověka, vychovává žáky ke kultivovanému jazykovému

projevu a podílí se na rozvoji jejich duševního života. Má nadpředmětový charakter; při tvorbě školních

vzdělávacích programů je proto třeba dbát na to, aby prolínalo co největším počtem vyučovacích předmětů.

Obecným cílem estetického vzdělávání je utvářet kladný vztah k materiálním a duchovním hodnotám, snažit se

přispívat k jejich tvorbě i ochraně. Vytvořený systém kulturních hodnot pomáhá formovat postoje žáka a je

obranou proti snadné manipulaci a intoleranci. Estetické vzdělávání se podílí rovněž na rozvoji sociálních

kompetencí žáků.

K dosažení tohoto cíle přispívá i jazykové vzdělávání v mateřském jazyce a naopak estetické vzdělávání

prohlubuje znalosti jazykové a kultivuje jazykový projev žáků. Tohoto cíle však nelze dosáhnout pouze na

základě nástavbového studia, nýbrž uplatněním návaznosti na předchozí výuku ve tříletých učebních oborech.

Literární výchova kromě výchovy ke čtenářství, rozboru a interpretace uměleckých děl vede i k celkovému

přehledu o hlavních jevech a pilířích v české a světové literatuře. Poznání textu slouží rovněž k vytváření

rozmanitých komunikačních situací, v nichž probíhá dialog žáků s texty a učitelem i mezi žáky navzájem.

Žáci jsou vedeni i k esteticky tvořivým aktivitám.

Vzdělávání směřuje k tomu, aby žáci:

− uplatňovali ve svém životním stylu estetická kritéria;

− chápali umění jako specifickou výpověď o skutečnosti;

− chápali význam umění pro člověka;

− správně formulovali a vyjadřovali své názory;

− přistupovali s tolerancí k estetickému cítění, vkusu a zájmu druhých lidí;

− podporovali hodnoty místní, národní, evropské i světové kultury a měli k nim vytvořen pozitivní vztah;

− získali přehled o kulturním dění;

− uvědomovali si vliv prostředků masové komunikace na utváření kultury.

6.4  Estetické vzdělávání
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1. ročník

1. ročník
0 Ročně, P

2. ročník
0 Ročně, P

3. ročník
0 Ročně, P
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Charakteristika oblasti
Cílem vzdělávání v informačních a komunikačních technologiích je naučit žáky pracovat s prostředky

informačních a komunikačních technologií a pracovat s informacemi.

Žáci porozumí základům informačních a komunikačních technologií, naučí se na uživatelské úrovni používat

operační systém, kancelářský software a pracovat s dalším běžným aplikačním programovým vybavením (včetně

specifického programového vybavení, používaného v příslušné profesní oblasti). Jedním ze stěžejních témat

oblasti informačních a komunikačních technologií, a tedy i cílů výuky, je, aby žák zvládl efektivně pracovat s

informacemi (zejména s využitím prostředků informačních a komunikačních technologií) a komunikovat pomocí

Internetu. Podstatnou část vzdělávání v informačních a komunikačních technologiích představuje práce s

výpočetní technikou.

Vzdělávání v informačních a komunikačních technologiích je dále vhodné rozšířit dle aktuálních vzdělávacích

potřeb, jejichž příčinou mohou být změny na trhu práce, vývoj informačních a komunikačních technologií a

specifika oboru, v němž je žák připravován.

6.5.1  Informační a komunikační techologie Garant předmětu
1. ročník: Ing. Jiří Janovec
2. ročník: Ing. Jiří Janovec
3. ročník: Ing. Jiří Janovec

1. ročník 2. ročník 3. ročník

20 10 10

Pojetí vyučovacího předmětu
Cílem vzdělávání v informačních a komunikačních technologiích je naučit žáky pracovat s prostředky

informačních a komunikačních technologií a pracovat s informacemi.

Vzdělávání v nástavbovém studiu navazuje na požadavky vymezené pro tuto oblast v RVP pro tříleté obory

vzdělání s výučním listem kategorie H a na reálné dovednosti žáků.

Žáci si prohloubí osvojené dovednosti, naučí se používat operační systém, kancelářský software a pracovat

s dalším běžným aplikačním programovým vybavením (včetně specifického programového vybavení

používaného v příslušné profesní oblasti).

Jedním ze stěžejních témat oblasti informačních a komunikačních technologií, a tedy i cílů výuky, je, aby žák

zvládl efektivně komunikovat pomocí Internetu a pracovat s informacemi (zejména s využitím prostředků

informačních a komunikačních technologií), tj. vyhledávat informace, ověřovat jejich pravdivost a úplnost a dále

je zpracovávat.

Z důvodu provázanosti témat a návaznosti na předchozí vzdělávání se budou jednotlivé tematické celky prolínat

a cyklicky opakovat tak, aby žáci přecházeli k náročnějším tématům a úkolům.

Vzdělávání v informačních a komunikačních technologiích je dále vhodné rozšířit podle aktuálních vzdělávacích

potřeb, jejichž příčinou mohou být změny na trhu práce, vývoj informačních a komunikačních technologií

a specifika oboru, v němž je žák připravován.

Klíčové kompetence
• Kompetence k celoživotnímu učení

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

• ovládat různé metody učení a užívat osobní strategie učení, umět si vytvořit vhodný

studijní režim a podmínky

6.5  Vzdělávání v informačních a komunikačních technologiích
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• být motivováni k celoživotnímu učení, překonávat překážky a být vytrvalí v zájmu

úspěšnosti učení

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

svého učení od jiných lidí

• využívat ke svému učení různé informační zdroje, umět systematizovat a aplikovat

získané znalosti a zkušenosti v práci a životě

• získávat, zpracocávat a osvojovat si nové znalosti a dovednosti, vyhledávat a využívat

dostupné možnosti a prostředky k učení, pomoc a podporu

• Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikání

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

pracovním podmínkám a celoživotně se vzdělávat

• mít přehled o možnostech uplatnění na trhu práce v daném oboru, požadavcích na výkon

odborné kvalifikace a o základních pracovně-právních vztazích

• mít přehled o zdrojích informací a poradenských službách týkajících se vzdělání a trhu

práce

• jednat aktivně při změně zaměstnání, vhodně komunikovat s potenciálními

zaměstnavateli, prezentovat sebe i svoji odbornost

• rozumět podstatě a principům podnikání, mít představu o právních, ekonomických,

administrativních, osobnostních a etických aspektech soukromého podnikání

• Personální a sociální kompetence

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

i jiných činností, usilovat o integritu a prosperitu pracovního týmu

• Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat

s informacemi

• pracovat s osobním počítačem a dalšími prostředky IKT

• rozvíjet práci s běžným základním a aplikačním programovým vybavením včetně nových

aplikací

• uvědomovat si nutnost posuzovat rozdílnou věrohodnost různých informačních zdrojů a

kriticky přistupovat k získaným informacím, být mediálně gramotní

• využívat vhodné prostředky online a offline komunikace

• získávat informace z otevřených zdrojů a dále je zpracovávat

• 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, zvážit možné pozitivní i negativní dopady

• zvolit optimální postup řešení, zdůvodnit jej a vysvětlit postup řešení jiným lidem,

vyhodnotit výsledek

• spolupracovat při řešení problému 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

• Matematická a finanční gramotnost

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

pracovních a pro další, zejména odborné vzdělání

Odborné kompetence
• Provádět administrativní činnosti

• vyhotovovali písemnosti podle normy s využitím výpočetní a kancelářské techniky

• stylizovali písemnosti věcně a jazykově správně

• manipulovali s dokumenty (včetně elektronických) podle stanovených pravidel

• pracovali se specifickým programovým vybavením používaným v profesní oblasti
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• Provádět základní podnikové činnosti

• zpracovávali doklady související s pohybem majetku a závazků podniku

1. ročník
Garant předmětu: Ing. Jiří Janovec, 20 Ročně, P

Práce s počítačem,HW,SW,periferie, operační systém
Dotace učebního bloku: 5
Výsledky vzdělávání

Žák:
používá počítač a jeho periferie (obsluhuje je, detekuje chyby,
vyměňuje spotřební materiál)

•

pracuje s prostředky správy operačního systému, na základní
úrovni konfiguruje operační systém, nastavuje jeho uživatelské
prostředí

•

orientuje se v běžném systému – chápe strukturu dat a možnosti
jejich uložení, rozumí a orientuje se v systému adresářů, ovládá
základní práce se soubory (vyhledávání, kopírování, přesun,
mazání), odlišuje a rozpoznává základní typy souborů a pracuje s
nimi

•

používá běžné základní a aplikační programové vybavení
(aplikace dodávané s operačním systémem, dále pracuje zejména
s aplikacemi tvořícími tzv. kancelářský SW jako celkem)

•

Učivo
- hardware, software, osobní počítač, principy fungování, části,
periferie
- instalace,provoz a údržba periferií,odstranění závad
- základní a aplikační programové vybavení
- operační systém,instalace,nastavení
 

Průřezová témata

Znalost výpočetního systému-složení a
funkce nezbytná pro efektivní použití.

IKT

přesahy do učebních bloků:

Český jazyk a literatura

1. ročník
Práce s textem a získávání informací

přesahy z učebních bloků:

Písemná a ústní komunikace

1. ročník
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Právo

Základní právní pojmy
Písemná a ústní komunikace

Základy psaní na klávesnici ve
výukovém programu

literatura

Odborná literatura z oblasti
komunikačních a počítačových
technologií na úrovni střední
školy.

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

PC a didaktická technika
Technika instalovaná v
počítačové učebně a technika
v audiovizuální učebně.

Struktura dat,práce s daty,ochrana dat
Dotace učebního bloku: 5
Výsledky vzdělávání

Žák:
aplikuje výše uvedené – zejména aktivně využívá prostředky
zabezpečení dat před zneužitím a ochrany dat před zničením

•

vybírá a používá vhodné programové vybavení pro řešení běžných
konkrétních úkolů

•

má vytvořeny předpoklady učit se používat nové aplikace,
zejména za pomoci manuálu a nápovědy, rozpoznává a využívá
analogií ve funkcích a ve způsobu ovládání různých aplikací

•

využívá nápovědy a manuálu pro práci se základním a aplikačním
programovým vybavením i běžným hardware

•

volí vhodné informační zdroje k vyhledávání požadovaných
informací a odpovídající techniky (metody, způsoby) k jejich
získávání

•

Učivo
- data, soubor, složka,schránka,souborový manažer
- nápověda, manuál
- komprese dat
- prostředky zabezpečení a ochrany dat před zneužitím
a poškozením
- škodlivý software,viry a antivirové programy
 

 69
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Neratovice, Školní 664

SMILE verze 2.3.5



Učební osnovyPodnikání

RVP 64-41-L/51 Podnikání
Verze: 1, Datum: 3.2.2011, Platnost: od 1. 9. 2011 6.5.1  Informační a komunikační techologie

1. ročník

Průřezová témata

Zodpovědná práce s daty je základem
správného využívání PC techniky.Obsluha a
efektivní využití HW a SW pro zadané
úkoly.Ochrana,vyhledání a zpracování dat.

IKT

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Matematika

1. ročník
Číslo a proměnná

literatura

Odborná literatura z oblasti
komunikačních a počítačových
technologií na úrovni střední
školy.

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

PC a didaktická technika
Technika instalovaná v
počítačové učebně a technika
v audiovizuální učebně.

SW,autorská práva,licence
Dotace učebního bloku: 3
Výsledky vzdělávání

Žák:
je si vědom možností a výhod, ale i rizik (zabezpečení dat před
zneužitím, ochrana dat před zničením, porušování autorských
práv) a omezení (zejména technických a technologických)
spojených s používáním výpočetní techniky

•

správně interpretuje získané informace a výsledky jejich
zpracování následně prezentuje vhodným způsobem s ohledem
na jejich další uživatele

•

ovládá principy algoritmizace úloh a sestavuje algoritmy řešení
konkrétních úloh (dekompozice úlohy na jednotlivé elementárnější
činnosti za použití přiměřené míry abstrakce)

•

Učivo
- programové vybavení,duševní vlastnictví
- licence,právní ochrana autorů
- nelicencovaný software
- instalace softwaru

Průřezová témata

Znalost právních aspektů duševního
vlastnictví a autorského zákona.

ODS

-využití široce dostupného SW z internetu

IKT

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Právo

1. ročník
Základní právní pojmy

literatura

Odborná literatura z oblasti
komunikačních a počítačových
technologií na úrovni střední
školy.

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

PC a didaktická technika
Technika instalovaná v
počítačové učebně a technika
v audiovizuální učebně.

Textové editory,pojmy,vlastnosti,kompatibilita,formáty,základní operace s textem
Dotace učebního bloku: 5
Výsledky vzdělávání

Žák:
vytváří, upravuje a uchovává strukturované textové dokumenty
(ovládá typografická pravidla, formátování, práce se šablonami,
styly, objekty, hromadnou korespondenci, tvoří tabulky, grafy,
makra)

•

orientuje se v získaných informacích, třídí je, analyzuje,
vyhodnocuje, provádí jejich výběr a dále je zpracovává

•

zaznamenává a uchovává textové, grafické i numerické informace
způsobem umožňujícím jejich rychlé vyhledání a využití

•

Učivo
- textové editory,funkce a pojmy
- textové editory pod OS Windows,kompatibilita
- nástroje textových editorů,nastavení,lišty,funkce
- formáty dat,formátování textu
- práce s textem,úpravy,kopírování,vkládání
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1. ročník

Průřezová témata

Profesionální práce s textem je základem
využití počítačové techniky v praxi.

IKT

přesahy do učebních bloků:

Český jazyk a literatura

1. ročník
Práce s textem a získávání informací

Písemná a ústní komunikace

Základy psaní na klávesnici ve
výukovém programu

přesahy z učebních bloků:

Český jazyk a literatura

1. ročník
Zdokonalování jazykových vědomostí
a dovedností
Komunikační a slohová výchova
Práce s textem a získávání informací

Písemná a ústní komunikace

Základy psaní na klávesnici ve
výukovém programu

literatura

Odborná literatura z oblasti
komunikačních a počítačových
technologií na úrovni střední
školy.

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

PC a didaktická technika
Technika instalovaná v
počítačové učebně a technika
v audiovizuální učebně.

Grafika,pojmy,formáty,práce s grafickým SW
Dotace učebního bloku: 2
Výsledky vzdělávání

Žák:
zná základní typy grafických formátů, volí odpovídající programové
vybavení pro práci s nimi a na základní úrovni grafiku tvoří a
upravuje

•

zaznamenává a uchovává textové, grafické i numerické informace
způsobem umožňujícím jejich rychlé vyhledání a využití

•

Učivo
- práce s grafikou,pojmy,formáty,editace
- SW pro práci s grafikou
- převody formátů,grafická data z různých zdrojů

Průřezová témata

Vazba těchto znalostí s ostatními pracemi na
PC.Úpravy a účelné zpracování dat v
grafických formátech.

IKT

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Matematika

3. ročník
Shrnutí a ucelení učiva

literatura

Odborná literatura z oblasti
komunikačních a počítačových
technologií na úrovni střední
školy.

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

PC a didaktická technika
Technika instalovaná v
počítačové učebně a technika
v audiovizuální učebně.

2. ročník
Garant předmětu: Ing. Jiří Janovec, 10 Ročně, P
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2. ročník

Textové editory,pokročilé funkce
Dotace učebního bloku: 2
Výsledky vzdělávání

Žák:
vytváří, upravuje a uchovává strukturované textové dokumenty
(ovládá typografická pravidla, formátování, práce se šablonami,
styly, objekty, hromadnou korespondenci, tvoří tabulky, grafy,
makra)

•

rozumí běžným i odborným graficky ztvárněným informacím
(schémata, grafy apod.)

•

vybírá a používá vhodné programové vybavení pro řešení běžných
konkrétních úkolů

•

komunikuje elektronickou poštou, ovládá i zaslání přílohy, či
naopak její přijetí a následné otevření

•

Učivo
- další funkce textových editorů,vkládání objektů
- hromadná korespondence,šablony,tabulky,záhlaví,zápatí
- úpravy před tiskem,formáty dat,přenos dat

Průřezová témata

Profesionální práce s textem je základem
využití počítačové techniky v praxi.

IKT

přesahy do učebních bloků:

Český jazyk a literatura

1. ročník
Práce s textem a získávání informací

2. ročník
Práce s textem a získávání informací

3. ročník
Práce s textem a získávání informací

Písemná a ústní komunikace

1. ročník
Základy psaní na klávesnici ve
výukovém programu

2. ročník
Normalizovaná úprava písemností
Písemnosti při obchodování
Písemnosti při porušování obchodních
smluv
Písemnosti pracovněprávního
charakteru
Právní písemnosti

přesahy z učebních bloků:

Písemná a ústní komunikace

3. ročník
Tabulky v programu Excel, Word

Český jazyk a literatura

2. ročník
Komunikační a slohová výchova

1. ročník
Komunikační a slohová výchova

2. ročník
Práce s textem a získávání informací
Práce s literárním textem

3. ročník
Práce s textem a získávání informací

Matematika

2. ročník
Funkce a její průběh

Písemná a ústní komunikace

Právní písemnosti

literatura

Odborná literatura z oblasti
komunikačních a počítačových
technologií na úrovni střední
školy.

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

PC a didaktická technika
Technika instalovaná v
počítačové učebně a technika
v audiovizuální učebně.

Programy pro prezentace,pojmy,nástroje,úprava dat
Dotace učebního bloku: 2
Výsledky vzdělávání

Žák:
rozumí běžným i odborným graficky ztvárněným informacím
(schémata, grafy apod.)

•

vybírá a používá vhodné programové vybavení pro řešení běžných
konkrétních úkolů

•

vytváří jednoduché multimediální dokumenty (tedy dokumenty v
nichž je spojena textová, zvuková a obrazová složka informace) v
některém vhodném formátu (HTML dokument, dokument
textového procesoru, dokument vytvořený specializovaným SW
pro tvorbu prezentací, atp.)

•

správně interpretuje získané informace a výsledky jejich
zpracování následně prezentuje vhodným způsobem s ohledem
na jejich další uživatele

•

Učivo
- programy pro tvorbu prezentací
- PowerPoint-pojmy,funkce,vlastnosti
- práce s daty,úpravy,chyby prezentací
- kompatibilita,skutečná projekce
- praktická tvorba prezentací
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2. ročník

Průřezová témata

Prezentace je součástí dalšího vzdělávání v
oboru i komerčního využití digitálních
technologií.

IKT

přesahy do učebních bloků:

Český jazyk a literatura

1. ročník
Práce s textem a získávání informací

2. ročník
Práce s textem a získávání informací

3. ročník
Práce s textem a získávání informací

přesahy z učebních bloků:

literatura

Odborná literatura z oblasti
komunikačních a počítačových
technologií na úrovni střední
školy.

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

PC a didaktická technika
Technika instalovaná v
počítačové učebně a technika
v audiovizuální učebně.

Pokročilé funkce,animace,časování,zvuk,video
Dotace učebního bloku: 2
Výsledky vzdělávání

Žák:
rozumí běžným i odborným graficky ztvárněným informacím
(schémata, grafy apod.)

•

vytváří jednoduché multimediální dokumenty (tedy dokumenty v
nichž je spojena textová, zvuková a obrazová složka informace) v
některém vhodném formátu (HTML dokument, dokument
textového procesoru, dokument vytvořený specializovaným SW
pro tvorbu prezentací, atp.)

•

získává a využívá informace z otevřených zdrojů, zejména pak z
celosvětové sítě Internet, ovládá jejich vyhledávání, včetně použití
filtrování

•

Učivo
- pokročilé funkce PowerPointu,vyšší verze
- časování,vkládání zvuku a videa,přechody,animace
- zpracování zadaného tématu

Průřezová témata

Nároky na obsahovou kvalitu rostou s
příchodem nových technologií zpracování
informací.

IKT

ODS

ČŽP

přesahy do učebních bloků:

Český jazyk a literatura

2. ročník
Práce s textem a získávání informací

přesahy z učebních bloků:

literatura

Odborná literatura z oblasti
komunikačních a počítačových
technologií na úrovni střední
školy.

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

PC a didaktická technika
Technika instalovaná v
počítačové učebně a technika
v audiovizuální učebně.

Práce v lokální síti,komunikace v síti,přenosové možnosti sítě,ochrana dat
Dotace učebního bloku: 2
Výsledky vzdělávání

Žák:
vybírá a používá vhodné programové vybavení pro řešení běžných
konkrétních úkolů

•

komunikuje elektronickou poštou, ovládá i zaslání přílohy, či
naopak její přijetí a následné otevření

•

využívá nástroje pro organizování a plánování (specializované SW
nástroje, případně jako další funkce sofistikovaného poštovního
klienta)

•

chápe specifika práce v síti (včetně rizik), využívá jejích možností
a pracuje s jejími prostředky

•

ovládá další běžné prostředky online a offline komunikace a
výměny dat

•

Učivo
- sítě,vlastnosti,způsoby připojení
- kontrola funkčnosti,přenos dat,propustnost,rychlost
- připojení k síti,nastavení,chyby a řešení problémů s lokální sítí
 - servery
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2. ročník

Průřezová témata

Fungování komunikačních sítí,lokální
sítě,internet a služby internetu.

IKT

přesahy do učebních bloků:

Český jazyk a literatura

1. ročník
Práce s textem a získávání informací

2. ročník
Práce s textem a získávání informací

3. ročník
Práce s textem a získávání informací

Písemná a ústní komunikace

2. ročník
Význam korespondence v podnikání

přesahy z učebních bloků:

literatura

Odborná literatura z oblasti
komunikačních a počítačových
technologií na úrovni střední
školy.

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

PC a didaktická technika
Technika instalovaná v
počítačové učebně a technika
v audiovizuální učebně.

Informační zdroje, celosvětová počítačová síť Internet
Dotace učebního bloku: 2
Výsledky vzdělávání

Žák:
komunikuje elektronickou poštou, ovládá i zaslání přílohy, či
naopak její přijetí a následné otevření

•

chápe specifika práce v síti (včetně rizik), využívá jejích možností
a pracuje s jejími prostředky

•

ovládá další běžné prostředky online a offline komunikace a
výměny dat

•

získává a využívá informace z otevřených zdrojů, zejména pak z
celosvětové sítě Internet, ovládá jejich vyhledávání, včetně použití
filtrování

•

správně interpretuje získané informace a výsledky jejich
zpracování následně prezentuje vhodným způsobem s ohledem
na jejich další uživatele

•

Učivo
- informace, práce s informacemi,informační zdroje
- Internet,vlastnosti,připojení,prostupnost
- internetové prohlížeče a vyhledávače
- bezpečnost při práci s internetem
- poštovní programy,přenos souborů
- e-mail, organizace času a plánování, chat
- ostatní kumunikační programy využívající internet
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2. ročník

Průřezová témata

Efektivní a bezpečná práce s internetovými
daty,způsoby vyhledávání,třídění a uchování
dat,obrana proti virům a spamům.Práce s
citlivými daty.

IKT

ODS

ČŽP

přesahy do učebních bloků:

Český jazyk a literatura

1. ročník
Práce s textem a získávání informací

2. ročník
Práce s textem a získávání informací

3. ročník
Práce s textem a získávání informací

přesahy z učebních bloků:

Společenské vědy

2. ročník
Praktická filosofie a filosofická
antropologie

Ekonomika

3. ročník
Mezinárodní obchod
Národní hospodářství

Český jazyk a literatura

2. ročník
Práce s textem a získávání informací

Anglický jazyk

1. ročník
Poznatky o zemích

Český jazyk a literatura

Práce s textem a získávání informací
Práce s literárním textem

3. ročník
Práce s textem a získávání informací

Ekonomika

1. ročník
Podnik, podnikání

3. ročník
Daňová soustava ČR

Právo

2. ročník
Zabezpečení hlavní činnosti lidskými
zdroji, pracovněprávní vztahy

literatura

Odborná literatura z oblasti
komunikačních a počítačových
technologií na úrovni střední
školy.

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

PC a didaktická technika
Technika instalovaná v
počítačové učebně a technika
v audiovizuální učebně.

3. ročník
Garant předmětu: Ing. Jiří Janovec, 10 Ročně, P

Práce s tabulkovými processory,pojmy,funkce,práce s daty
Dotace učebního bloku: 3
Výsledky vzdělávání

Žák:
vybírá a používá vhodné programové vybavení pro řešení běžných
konkrétních úkolů

•

ovládá běžné práce s tabulkovým procesorem (editace,
matematické operace, vestavěné a vlastní funkce, vyhledávání,
filtrování, třídění, tvorba grafu,databáze, kontingenční tabulky a
grafy, příprava pro tisk, tisk)

•

uvědomuje si nutnost posouzení validity informačních zdrojů a
použití informací relevantních pro potřeby řešení konkrétního
problému

•

Učivo
- tabulkový procesory
- Excel,pojmy,pravidla práce,formáty dat
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3. ročník

Průřezová témata

Zpracování číselných dat efektivním
způsobem a jejich využití pro zadané
úkoly.Volba vhodného SW,vkládání dat a
správné zpracování výstupů úloh.

IKT

ODS

ČŽP

přesahy do učebních bloků:

Český jazyk a literatura

1. ročník
Práce s textem a získávání informací

2. ročník
Práce s textem a získávání informací

3. ročník
Práce s textem a získávání informací

Matematika

Práce s daty, kombinatorika,
pravděpodobnost, statistika

přesahy z učebních bloků:

Písemná a ústní komunikace

3. ročník
Tabulky v programu Excel, Word

Chod podniku

Založení podniku
Marketingový průzkum

Praktické cvičení z účetnictví

Počáteční rozvaha
Matematika

Práce s daty, kombinatorika,
pravděpodobnost, statistika

1. ročník
Číslo a proměnná

literatura

Odborná literatura z oblasti
komunikačních a počítačových
technologií na úrovni střední
školy.

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

PC a didaktická technika
Technika instalovaná v
počítačové učebně a technika
v audiovizuální učebně.

Složitější funkce tabulkových processorů,tvorba grafů,tisk
Dotace učebního bloku: 2
Výsledky vzdělávání

Žák:
vybírá a používá vhodné programové vybavení pro řešení běžných
konkrétních úkolů

•

ovládá běžné práce s tabulkovým procesorem (editace,
matematické operace, vestavěné a vlastní funkce, vyhledávání,
filtrování, třídění, tvorba grafu,databáze, kontingenční tabulky a
grafy, příprava pro tisk, tisk)

•

uvědomuje si nutnost posouzení validity informačních zdrojů a
použití informací relevantních pro potřeby řešení konkrétního
problému

•

Učivo
- vzorce,funkce
- grafy,tisk výsledků
- ostatní funkce

Průřezová témata

Kvalitní zpracování přehledných datových
výstupů.

IKT

přesahy do učebních bloků:

Matematika

3. ročník
Práce s daty, kombinatorika,
pravděpodobnost, statistika

přesahy z učebních bloků:

Chod podniku

3. ročník
Marketingový průzkum

literatura

Odborná literatura z oblasti
komunikačních a počítačových
technologií na úrovni střední
školy.

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

PC a didaktická technika
Technika instalovaná v
počítačové učebně a technika
v audiovizuální učebně.

Databázový program Access,pojmy,tabulky,seznamy,relace
Dotace učebního bloku: 2
Výsledky vzdělávání

Žák:
ovládá základní práce v databázovém procesoru (editace,
vyhledávání, filtrování, třídění, relace, tvorba sestav, příprava pro
tisk, tisk)

•

Učivo
- databázové programy
- Access,základní vlastnosti,použití
- tabulky,relace,filtry
- formuláře a tiskové sestavy

Průřezová témata

Databázové technologie pro zpracování
velkých objemů dat.

IKT

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:
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3. ročník

literatura

Odborná literatura z oblasti
komunikačních a počítačových
technologií na úrovni střední
školy.

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

PC a didaktická technika
Technika instalovaná v
počítačové učebně a technika
v audiovizuální učebně.

Hypertextové programy,pojmy,použití
Dotace učebního bloku: 1
Výsledky vzdělávání

Žák:
vybírá a používá vhodné programové vybavení pro řešení běžných
konkrétních úkolů

•

pracuje s dalšími aplikacemi používanými v příslušné profesní
oblasti

•

Učivo
- základní pojmy hypertextového programu
- hypertextový soubor,listy,vkládání objektů,grafika
- export souborů

Průřezová témata

Základy práce s hypertextovými soubory.

IKT

přesahy do učebních bloků:

Právo

3. ročník
Podnikání

Písemná a ústní komunikace

Písemnosti spojené s platebním
stykem
Propagační písemnosti

přesahy z učebních bloků:

literatura

Odborná literatura z oblasti
komunikačních a počítačových
technologií na úrovni střední
školy.

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

PC a didaktická technika
Technika instalovaná v
počítačové učebně a technika
v audiovizuální učebně.

Účelový software
Dotace učebního bloku: 2
Výsledky vzdělávání

Žák:
vybírá a používá vhodné programové vybavení pro řešení běžných
konkrétních úkolů

•

uvědomuje si nutnost posouzení validity informačních zdrojů a
použití informací relevantních pro potřeby řešení konkrétního
problému

•

pracuje s dalšími aplikacemi používanými v příslušné profesní
oblasti

•

Učivo
- účelově zaměřený software
- konstrukční,grafické,střihové,kancelářské a jiné programy

Průřezová témata

SW specifický pro obor podnikání,obecné
zvládnutí účelového SW.

IKT

ODS

ČŽP

přesahy do učebních bloků:

Český jazyk a literatura

1. ročník
Práce s textem a získávání informací

2. ročník
Práce s textem a získávání informací

3. ročník
Práce s textem a získávání informací

Praktické cvičení z účetnictví

Souvislý účetní příklad
Účetnictví

Souvislý účetní příklad

přesahy z učebních bloků:

Matematika

3. ročník
Shrnutí a ucelení učiva

literatura

Odborná literatura z oblasti
komunikačních a počítačových
technologií na úrovni střední
školy.

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

PC a didaktická technika
Technika instalovaná v
počítačové učebně a technika
v audiovizuální učebně.
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3. ročník
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Charakteristika oblasti
Obecným cílem odborného vzdělávání je rozvíjet ekonomické myšlení žáků, upevňovat jejich právní vědomí a

vést je k hospodárnému jednání a chování.

Důraz je kladen zejména na osvojení si praktických dovedností směřujících k plnohodnotnému uplatnění se

absolventa na trhu práce.

Celá oblast je  úzce propojena s průřezovým tématem člověk a svět práce a zároveň i se standardem finanční

gramotnosti pro střední vzdělávání.

V rámci vzdělávací oblasti se též žáci seznámí se zásadami bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 

Vybrané předměty jsou koncipovány ve spojení se současnou i budoucí praxí žáků, směřují k přípravě na

maturitní zkoušku a k přípravě na založení vlastní podnikatelské provozovny a provozování živnosti. Je

realizováno výrazné propojení výuky s praxí a tím naplnění realizace RVP v oblasti praxe žáků.

 

 

6.6.1  Ekonomika Garant předmětu
1. ročník: Ing. Helena Holcová
2. ročník: Ing. Helena Holcová
3. ročník: Ing. Helena Holcová

1. ročník 2. ročník 3. ročník

20 30 30

Pojetí vyučovacího předmětu
Cílem obsahového okruhu ekonomika a právo je rozvíjet ekonomické myšlení žáků, upevňovat jejich právní

vědomí a vést je k hospodárnému jednání a chování. Žáci získávají základní teoretické znalosti, a to jak z oblasti

mikroekonomie, tak z oblasti makroekonomických ukazatelů, které jim umožní porozumět stavu národního

hospodářství a směru jeho vývoje.

Důležitou součástí přípravy je seznámení se základními právními pojmy a předpisy rozhodnými pro

podnikatelskou činnost a podnikovými činnostmi - hlavní činností podniku, zásobováním, personálními

činnostmi a odbytem. Okruh dále poskytuje žákům informace z oblasti různých právních forem podnikání

s důrazem na živnostenské podnikání.

Učivo o finančním trhu a hospodaření podniku umožní žákům porozumět principu hospodaření podniku a jeho

financování s využitím vlastních a cizích zdrojů. Součástí okruhu je učivo o nástrojích managementu

a marketingu a jejich uplatnění při řízení podniku.

Důraz je kladen zejména na osvojení si praktických dovedností směřujících k plnohodnotnému uplatnění se

absolventa na trhu práce.

Okruh má úzké mezipředmětové vztahy s obsahovým okruhem účetnictví a daně. 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 též žáci seznámí se zásadami bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Klíčové kompetence
• Kompetence k celoživotnímu učení

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

• ovládat různé metody učení a užívat osobní strategie učení, umět si vytvořit vhodný

studijní režim a podmínky

• být motivováni k celoživotnímu učení, překonávat překážky a být vytrvalí v zájmu

úspěšnosti učení

6.6  Odborné vzdělávání
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• využívat ke svému učení různé informační zdroje, umět systematizovat a aplikovat

získané znalosti a zkušenosti v práci a životě

• získávat, zpracocávat a osvojovat si nové znalosti a dovednosti, vyhledávat a využívat

dostupné možnosti a prostředky k učení, pomoc a podporu

• Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikání

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

pracovním podmínkám a celoživotně se vzdělávat

• mít přehled o možnostech uplatnění na trhu práce v daném oboru, požadavcích na výkon

odborné kvalifikace a o základních pracovně-právních vztazích

• rozumět podstatě a principům podnikání, mít představu o právních, ekonomických,

administrativních, osobnostních a etických aspektech soukromého podnikání

• Personální a sociální kompetence

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

orientace a životních podmínek

• adaptovat se na měnící se životní a pracovní podmínky a podle svých možností je

pozitivně ovlivňovat

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

i jiných činností, usilovat o integritu a prosperitu pracovního týmu

• Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat

s informacemi

• pracovat s osobním počítačem a dalšími prostředky IKT

• rozvíjet práci s běžným základním a aplikačním programovým vybavením včetně nových

aplikací

• 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

• 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, zvážit možné pozitivní i negativní dopady

• uplatňovat při řešení problému různé metody myšlení, volit prostředky vhodné pro splnění

jednotlivých aktivit, využívat zkušeností a vědomostí nabytých dříve

• spolupracovat při řešení problému 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

způsobem odpovídajícím dané situaci, adekvátně reagovat na projevy druhých lidí

• zaznamenávat písemně podstatné myšlenky a údaje z textů a projevů jiných lidí

(přednášek, diskuzí, porad a apod.)

• Matematická a finanční gramotnost

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

pracovních a pro další, zejména odborné vzdělání

• rozumět matematicky vyjádřeným informacím, umět interpretovat matematické a

ekonomické údaje

• zvládat řešení svých sociálních i ekonomických záležitostí s ohledem na měnící se životní

situace, být finančně gramotní

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

rozpočet včetně správy finančních aktivit i závazků

• Občanské kompetence a kulturní povědomí

• dodržovat zákony, respektovat práva a osobnost druhých lidí, přispívat k uplatňování

hodnot demokracie
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• jednat odpovědně, samostatně a iniciativně nejen ve vlastním, ale i veřejném zájmu

Odborné kompetence
• Provádět administrativní činnosti

• manipulovali s dokumenty (včetně elektronických) podle stanovených pravidel

• pracovali se specifickým programovým vybavením používaným v profesní oblasti

• Provádět základní podnikové činnosti

• dokázali charakterizovat a pojmenovat jednotlivé makroekonomické jevy a efektivně

vyhodnotit působení těchto jevů na fungování podniku

• prováděli marketingový průzkum, sběr a analýzu dat a dokázali zvolit a použít efektivní

marketingovou strategii

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

• zpracovávali doklady související s pohybem majetku a závazků podniku

• evidovali a účtovali hotovostní a bezhotovostní operace podniku

• prováděli základní výpočty spojené s nákupem a skladováním zásob

• prováděli mzdové výpočty a vypočítávali odvody sociálního a zdravotního pojištění,

zálohy na daň z příjmů

• orientovali se v soustavě daní

• se orientovali v právní úpravě podnikání, občanských a pracovněprávních vztazích

• vedli jednání s obchodními partnery

• prováděli základní výpočty odpisů a využití kapacity dlouhodobého majetku

• Dbát na bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci

• chápali bezpečnost práce jako nedílnou součást péče o zdraví své i spolupracovníků (i

dalších osob vyskytujících se na pracovištích, např. klientů, zákazníků, návštěvníků) i jako

součást řízení jakosti a jednu z podmínek získání či udržení certifikátu jakosti podle

příslušných norem

• Usilovat o nejvyšší kvalitu své práce, výrobků nebo služeb

• chápali kvalitu jako významný nástroj konkurenceschopnosti a dobrého jména podniku

• dbali na zabezpečování parametrů (standardů) kvality procesů, výrobků nebo služeb,

zohledňovali požadavky klienta (zákazníka, občana)

• Jednat ekonomicky a v souladu se strategií udržitelného rozvoje

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

ohodnocení

• zvažovali při plánování a posuzování určité činnosti (v pracovním procesu i v běžném

životě) možné náklady, výnosy a zisk, vliv na životní prostředí, sociální dopady

• efektivně hospodařili s finančními prostředky

• nakládali s materiály, energiemi, odpady, vodou a jinými látkami ekonomicky a s ohledem

na životní prostředí
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1. ročník

1. ročník
Garant předmětu: Ing. Helena Holcová, 20 Ročně, P

Základní ekonomické pojmy
Dotace učebního bloku: 3
Výsledky vzdělávání

Žák:
správně používá a aplikuje základní ekonomické pojmy•

Učivo
- potřeby, spotřeba, vzácnost
- statky, služby
- ekonomie
- práce
- výrobní faktory, výroba
- hospodářský proces
- základní ekonomické otázky

Průřezová témata

ODS

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Právo

1. ročník
Základy právní úpravy
majetkoprávních vztahů

literatura materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Trh a tržní hospodářství
Dotace učebního bloku: 4
Výsledky vzdělávání

Žák:
vyjádří formou grafu určení rovnovážné ceny•
posoudí správně vliv ceny na nabídku a poptávku•
na příkladu popíše fungování tržního mechanismu•

Učivo
- nabídka
- poptávka
- cena
- rovnovážný stav
- křivka nabídky a poptávky
- tržní subjekty
- rozdělení trhu
- formy a druhy trhu
- konkurence, monopol

Průřezová témata

- žák je veden k pochopení základních
pravidel tržního chování různých
ekonomických subjektů

ODS

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Společenské vědy

1. ročník
Svět, československá a česká
společnost ve 20. století
Soudobý svět a česká společnost na
prahu 21. století

literatura materiály, pomůcky didaktická technika ostatní
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1. ročník

Podnik, podnikání
Dotace učebního bloku: 3
Výsledky vzdělávání

Žák:
rozliší právní formy podnikání a dovede charakterizovat jejich
základní znaky

•

porovná druhy živností•
popíše obchodní společnosti a další formy podnikání•

Učivo
- charakteristika, význam
- základní pojmy (podnik, podnikání, podnikatel, obchodní firma)
- druhy podniků
- vznik a zánik podniků
- organizace podniků
- další formy podnikání (koncern, faktoring, dobrovolné řetěžce)

Průřezová témata

- žák je veden k dodržování zákonů a
pravidel chování

ODS

- žák se naučí efektivně třídit a využívat
informace dostupné prostřednictvím
informačních a komunikačních technologií

IKT

přesahy do učebních bloků:

Informační a komunikační techologie

2. ročník
Informační zdroje, celosvětová
počítačová síť Internet

Právo

1. ročník
Základní právní pojmy

3. ročník
Podnikání

Praktické cvičení z účetnictví

Zahájení podnikání z pohledu
účetnictví

Chod podniku

Založení podniku
Zakladatelský rozpočet
Podnikatelský záměr

přesahy z učebních bloků:

Právo

1. ročník
Základní právní pojmy

Chod podniku

3. ročník
Zakladatelský rozpočet

literatura

Obchodní zákoník
Občanský zákoník
Učebnice ekonomiky pro střední
školy

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Internet

Hlavní činnost podniku
Dotace učebního bloku: 2
Výsledky vzdělávání

Žák:
na příkladech charakterizuje obsah a průběh příslušné hlavní
činnosti

•

orientuje se v problematice péče o jakost•
posoudí ekologické souvislosti výrobní činnosti•

Učivo
- výroba, obchod, ostatní služby komerční a veřejné
- péče o jakost

Průřezová témata

ODS

přesahy do učebních bloků:

Chod podniku

3. ročník
Zabezpečení podniku

přesahy z učebních bloků:

literatura materiály, pomůcky didaktická technika ostatní
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1. ročník

Zabezpečení hlavní činnosti oběžným majetkem
Dotace učebního bloku: 3
Výsledky vzdělávání

Žák:
rozliší druhy oběžného majetku a složky zásob•
na příkladu ukáže postup pořízení materiálu a požadavky na jeho
skladování

•

popíše náležitosti 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)

•

Učivo
- oběžný majetek a zásoby
- pořízení, oceňování, evidence a skladování zásob
- optimalizace zásob a zjištění potřeby nákupu
- dodavatelsko-odběratelské vztahy

Průřezová témata

ODS

ČŽP

IKT

přesahy do učebních bloků:

Praktické cvičení z účetnictví

3. ročník
Souvislý účetní příklad

Chod podniku

Zabezpečení podniku
Účetnictví

2. ročník
Peněžní prostředky
Zásoby
Pohledávky a závazky

3. ročník
Souvislý účetní příklad

přesahy z učebních bloků:

literatura

Učebnice ekonomiky pro střední
školy

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Zabezpečení hlavní činnosti dlouhodobým majetkem
Dotace učebního bloku: 3
Výsledky vzdělávání

Žák:
rozliší oběžný a dlouhodobý majetek a jeho strukturu•
provádí běžné výpočty – odpisů, výrobní kapacity, ukazatelů
úrovně hospodaření a komentuje výsledky

•

vysvětlí důvody pořízení a vyřazení dlouhodobého majetku•
rozliší základní dokumenty u dlouhodobého majetku•
uvede opatření ke zvýšení využití dlouhodobého majetku•

Učivo
- dlouhodobý majetek, členění, opotřebení, odpisy účetní a daňové,
kapacita
- pořízení, oceňování, evidence a vyřazení dlouhodobého majetku
- hospodaření s dlouhodobým majetkem

Průřezová témata

ČŽP

přesahy do učebních bloků:

Praktické cvičení z účetnictví

3. ročník
Souvislý účetní příklad

Chod podniku

Zabezpečení podniku
Účetnictví

2. ročník
Dlouhodobý majetek

3. ročník
Souvislý účetní příklad

přesahy z učebních bloků:

literatura materiály, pomůcky didaktická technika ostatní
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1. ročník

Zabezpečení hlavní činnosti lidskými zdroji
Dotace učebního bloku: 2
Výsledky vzdělávání

Žák:
na příkladu popíše základní způsoby získávání zaměstnanců•
určí kritéria pro výběr zaměstnanců•
charakterizuje jednotlivé metody hodnocení zaměstnanců•
rozliší způsoby ukončení pracovního poměru•
orientuje se v zákoníku práce•

Učivo
- zjištění potřeby zaměstnanců
- získávání a výběr zaměstnanců
- hodnocení zaměstnanců
- vznik a zánik pracovního poměru

Průřezová témata

- žák je veden dodržování zákonů a pravidel
chování, ke kritickému myšlení a
sebehodnocení - žák je veden k pochopení
souvislostí v oblasti světa práce a jejich
ochotou a schopnostmi jejich celoživotního
vzdělávání

ODS

přesahy do učebních bloků:

Právo

2. ročník
Zabezpečení hlavní činnosti lidskými
zdroji, pracovněprávní vztahy

Praktické cvičení z účetnictví

3. ročník
Souvislý účetní příklad

Chod podniku

Zabezpečení podniku
Podnikatelský záměr

Účetnictví

2. ročník
Mzda, zdravotní a sociální pojištění

3. ročník
Souvislý účetní příklad

přesahy z učebních bloků:

literatura

Učebnice ekonomiky pro střední
školy

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

2. ročník
Garant předmětu: Ing. Helena Holcová, 30 Ročně, P
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2. ročník

Marketing a prodejní činnost
Dotace učebního bloku: 6
Výsledky vzdělávání

Žák:
chápe vztah prodeje a marketingu•
na příkladech aplikuje poznatky o nástrojích marketingu, např.
výběr vhodného výrobku, jeho životní cyklus, stanovení ceny,
volba prodejní cesty a vhodné propagace v průběhu životního
cyklu produktu

•

stanoví cenu více metodami a vysvětlí, jak se cena liší podle
kvality,zákazníků, místa prodeje a období

•

rozpozná běžné 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•

Učivo
- podstata marketingu
- vznik a vývoj marketingu
- životní cyklus výrobku
- marketingový informační systém
- marketingový výzkum
- chování zákazníka
- marketingový mix - produkt, cena, marketingové komunikace
(propagace), distribuce
- výrobková politika

Průřezová témata

- společnosti- společenské skupiny, kultura -
komunikace

ODS

přesahy do učebních bloků:

Český jazyk a literatura

3. ročník
Komunikační a slohová výchova

Společenské vědy

Interpersonální komunikace a
společenský styk

Písemná a ústní komunikace

Interpersonální komunikace a
společenský styk

přesahy z učebních bloků:

literatura

Učebnice ekonomiky pro střední
školy

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Hospodaření podniku
Dotace učebního bloku: 4
Výsledky vzdělávání

Žák:
porovná princip hospodaření podniku a neziskové organizace•
na příkladech rozliší jednotlivé druhy nákladů a výnosů•
vypočte podle kalkulačního vzorce celkové náklady a cenu
výrobku

•

Učivo
- náklady – pojem, klasifikace, členění
- výnosy – pojem, klasifikace, členění
- výsledek hospodaření – formy a složky, rozdělení zisku, ztráta
- kalkulace, rozpočet, řízení nákladů
- úroveň hospodaření podniku
- princip hospodaření u jednotlivých druhů podniků

Průřezová témata přesahy do učebních bloků:

Praktické cvičení z účetnictví

3. ročník
Souvislý účetní příklad

Chod podniku

Zakladatelský rozpočet
Účetnictví

Náklady a výnosy
Souvislý účetní příklad

přesahy z učebních bloků:

literatura materiály, pomůcky didaktická technika ostatní
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2. ročník

Financování podniku
Dotace učebního bloku: 4
Výsledky vzdělávání

Žák:
rozliší zdroje vlastní a cizí, krátkodobé a dlouhodobé•

Učivo
- základní pojmy
- význam financování
- finanční řízení podniku
- druhy financování
- krátkodobé a dlouhodobé financování
- vlastní a cizí zdroje financování

Průřezová témata přesahy do učebních bloků:

Praktické cvičení z účetnictví

3. ročník
Souvislý účetní příklad
Konečná rozvaha a výkaz zisku a
ztráty

Chod podniku

Zakladatelský rozpočet
Podnikatelský záměr

Účetnictví

Náklady a výnosy
Kapitálové účty
Souvislý účetní příklad

přesahy z učebních bloků:

Účetnictví

2. ročník
Peněžní prostředky

3. ročník
Kapitálové účty

literatura materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Finanční trh
Dotace učebního bloku: 1
Výsledky vzdělávání

Žák:
na příkladech peněžních produktů člení finanční trh•
provede jednoduché srovnání výhodnosti peněžních produktů•

Učivo
- základní pojmy
- význam finančního trhu
- kriteria investora
- členění finančního trhu
- subjekty finančního trhu (obchodníci s CP, banky, investiční
a podílové fondy, penzijní fondy, stavební spořitelny, pojišťovny)

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

literatura

Učebnice ekonomiky pro střední
školy

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Cenné papíry
Dotace učebního bloku: 2
Výsledky vzdělávání

Žák:
rozlišuje cenné papíry krátkodobé a dlouhodobé, majetkové a
úvěrové

•

uvádí odlišnosti RM systému a burzy•

Učivo
- členění cenných papírů dle různých kritérií
- trh cenných papírů

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:
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2. ročník

literatura materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Banky a bankovní soustava
Dotace učebního bloku: 5
Výsledky vzdělávání

Žák:
používá nejběžnější platební nástroje, smění peníze podle
kursovní lístku

•

vysvětlí rozdíl mezi úrokovou sazbou a RPSN a vypočítá výši
úroku z vkladu

•

vysvětlí poslání centrální banky•
rozliší aktivní, pasivní a neutrální bankovní operace komerčních
bank

•

uvede různé druhy a formy úvěrů a vhodnost jejich použití•

Učivo
- základní pojmy
- úloha a význam bank v NH, bankovní soustava
- činnost bank (vedení účtů, platební styk)
- vkladové, úvěrové, devizové a směnárenské služby
- bankovní instituce (ČNB, Mezinárodní měnový fond, Světová
banka, Evropská banka pro obnovu a rozvoj)

Průřezová témata

- žák je veden k pochopení činnosti
bankovních institucí a schopnosti využít
získané znalosti v praxi

ODS

přesahy do učebních bloků:

Praktické cvičení z účetnictví

3. ročník
Souvislý účetní příklad

Chod podniku

Zabezpečení podniku
Zakladatelský rozpočet
Podnikatelský záměr

Účetnictví

2. ročník
Peněžní prostředky

3. ročník
Kapitálové účty
Souvislý účetní příklad

přesahy z učebních bloků:

Účetnictví

2. ročník
Peněžní prostředky

literatura materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Pojišťovnictví
Dotace učebního bloku: 3
Výsledky vzdělávání

Žák:
vybere nejvýhodnější pojistný produkt s ohledem na své potřeby•

Učivo
- základní pojmy
- charakteristika a význam pojišťovací činnosti
- druhy pojišťoven
- členění pojištění
- pojistné smlouvy, výpočty pojistného

Průřezová témata

ODS

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Matematika

3. ročník
Posloupnosti, finanční matematika

literatura materiály, pomůcky didaktická technika ostatní
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2. ročník

Mzdy, zdravotní a sociální pojištění
Dotace učebního bloku: 5
Výsledky vzdělávání

Žák:
orientuje se v zákonné úpravě mzdových předpisů•
vypočte základní mzdu, pobídkové složky mzdy, náhrady mezd,
superhrubou mzdu

•

vyčíslí zdravotní a sociální pojištění, zdanitelnou mzdu, čistou
mzdu, nemocenské dávky, částku k výplatě

•

odliší pracovní smlouvy a dohody o pracích konaných mimo
pracovní poměr z hlediska odměny, pojištění a daně z příjmů

•

Učivo
- základní pojmy
- právní úprava mzdy a platu
- složky mzdy
- výpočet čisté mzdy
- zákonné odvody
- sociální a zdravotní pojištění

Průřezová témata

- žák se naučí orientovat se v problematice
mezd v souvislosti s jeho uplatněním v
různých oblastí světa práce

ODS

přesahy do učebních bloků:

Praktické cvičení z účetnictví

3. ročník
Souvislý účetní příklad

Chod podniku

Zabezpečení podniku
Zakladatelský rozpočet

Účetnictví

2. ročník
Mzda, zdravotní a sociální pojištění

3. ročník
Souvislý účetní příklad

přesahy z učebních bloků:

Účetnictví

2. ročník
Mzda, zdravotní a sociální pojištění

Matematika

1. ročník
Číslo a proměnná

3. ročník
Shrnutí a ucelení učiva

literatura

Učebnice ekonomiky pro střední
školy

materiály, pomůcky

Kancelářské tiskopisy

didaktická technika

kalkulátor
osobní kalkulačka

Kancelářská a výpočetní technika

ostatní

3. ročník
Garant předmětu: Ing. Helena Holcová, 30 Ročně, P

Finanční analýza
Dotace učebního bloku: 4
Výsledky vzdělávání

Žák:
vypočte a pojmenuje základní ukazatele efektivnosti a rentability a
komentuje výsledky

•

Učivo
- základní pojmy, význam finanční analýzy
- charakteristika
- zdroje informací pro finanční analýzu
- základní ukazatele finanční analýzy

Průřezová témata

- žák je veden k pochopení a správné
interpretaci výsledků ukazatelů finanční
analýzy důležitých pro vhodná podnikatelská
rozhodnutí

ODS

přesahy do učebních bloků:

Matematika

3. ročník
Shrnutí a ucelení učiva

přesahy z učebních bloků:

Matematika

3. ročník
Shrnutí a ucelení učiva

literatura materiály, pomůcky didaktická technika ostatní
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3. ročník

Národní hospodářství
Dotace učebního bloku: 3
Výsledky vzdělávání

Žák:
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 ukáže jak se bránit jejím nepříznivým důsledkům

•

Učivo
- význam a základní pojmy
- struktura národního hospodářství
- hospodářské cykly a jejich příčiny
- subjekty ekonomiky a jejich úloha
- činitelé ovlivňující úroveň národního hospodářství
- hrubý domácí produkt, nezaměstnanost, inflace
- hospodářská politika státu

Průřezová témata

- žák je veden k pochopení působení
různých ekonomických a politických
rozhodnutí na chod a změny vnitřní
ekonomiky státu

ODS

přesahy do učebních bloků:

Informační a komunikační techologie

2. ročník
Informační zdroje, celosvětová
počítačová síť Internet

přesahy z učebních bloků:

Právo

3. ročník
Podnikání

literatura materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Vnitřní obchod
Dotace učebního bloku: 1
Výsledky vzdělávání

Žák:
srovná úlohu velkých a malých podniků v ekonomice státu•
vysvětlí význam velkoobchodní činnosti•
porovnává základní a doplňkové formy prodeje a formy
maloobchodních jednotek

•

Učivo
- maloobchod
- velkoobchod

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

literatura materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Mezinárodní obchod
Dotace učebního bloku: 4
Výsledky vzdělávání

Žák:
srovná úlohu velkých a malých podniků v ekonomice státu•
porovná obchodní a platební bilanci•

Učivo
- pojem, význam
- formy mezinárodního obchodu
- bilance, struktura
- obchodní politika
- vývozní a dovozní operace
- platební podmínky

Průřezová témata

- žák je veden k pochopení souvislostí
působení ekonomických i politických událostí
na světovou i domácí ekonomiku

ODS

přesahy do učebních bloků:

Informační a komunikační techologie

2. ročník
Informační zdroje, celosvětová
počítačová síť Internet

přesahy z učebních bloků:
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3. ročník

literatura materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Clo a celní politika
Dotace učebního bloku: 2
Výsledky vzdělávání Učivo

- význam, základní pojmy
- druhy cel
- celní hodnota
- celní režimy
- celní řízení

Průřezová témata

ODS

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Právo

3. ročník
Podnikání

literatura materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Daňová soustava ČR
Dotace učebního bloku: 10
Výsledky vzdělávání

Žák:
na příkladech rozliší příjmy a výdaje státního rozpočtu•

Učivo
- základní pojmy
- státní rozpočet (rozpočtová soustava ČR, příjmy a výdaje státního
rozpočtu, národní fond, státní fondy)
- daně, funkce daní
- přímé a nepřímé daně
- výběr daní
- výpočty daní
- daňová přiznání

Průřezová témata

- žák je veden k dodržování zákonů a
pravidel chování

ODS

- žák se naučí využívat komunikační
technologie v souvislosti s jeho povinnostmi
vůči správním úřadům

IKT

přesahy do učebních bloků:

Informační a komunikační techologie

2. ročník
Informační zdroje, celosvětová
počítačová síť Internet

přesahy z učebních bloků:

Účetnictví

1. ročník
Daňová soustava

literatura materiály, pomůcky didaktická technika ostatní
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3. ročník

Management
Dotace učebního bloku: 6
Výsledky vzdělávání

Žák:
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 manažera a předpoklady pro
manažerskou práci

•

posoudí základní styly vedení a nástroje motivace•
člení kontrolu podle více hledisek a přiřazuje vhodné příklady v
podniku

•

Učivo
- pojem management
- management a podnikání
- manažerská funkce
- organizační struktura podniku
- plánování
- organizování
- rozhodování
- komunikace, motivace a vedení lidí
- kontrola

Průřezová témata

- komunikace, vyjednávání, rešení konfliktu

ODS

přesahy do učebních bloků:

Společenské vědy

3. ročník
Interpersonální komunikace a
společenský styk

přesahy z učebních bloků:

Společenské vědy

3. ročník
Interpersonální komunikace a
společenský styk

literatura

Učebnice ekonomiky pro střední
školy

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

6.6.2  Právo Garant předmětu
1. ročník: Mgr. Jana Havlíková
2. ročník: Mgr. Jana Havlíková
3. ročník: Mgr. Jana Havlíková

1. ročník 2. ročník 3. ročník

10 10 10

Pojetí vyučovacího předmětu
Cílem obsahového okruhu ekonomika a právo je rozvíjet ekonomické myšlení žáků, upevňovat jejich právní

vědomí a vést je k hospodárnému jednání a chování. Žáci získávají základní teoretické znalosti, a to jak z oblasti

mikroekonomie, tak z oblasti makroekonomických ukazatelů, které jim umožní porozumět stavu národního

hospodářství a směru jeho vývoje.

Důležitou součástí přípravy je seznámení se základními právními pojmy a předpisy rozhodnými pro

podnikatelskou činnost a podnikovými činnostmi - hlavní činností podniku, zásobováním, personálními

činnostmi a odbytem. Okruh dále poskytuje žákům informace z oblasti různých právních forem podnikání

s důrazem na živnostenské podnikání.

Učivo o finančním trhu a hospodaření podniku umožní žákům porozumět principu hospodaření podniku a jeho

financování s využitím vlastních a cizích zdrojů. Součástí okruhu je učivo o nástrojích managementu

a marketingu a jejich uplatnění při řízení podniku.

Důraz je kladen zejména na osvojení si praktických dovedností směřujících k plnohodnotnému uplatnění se

absolventa na trhu práce.

Okruh má úzké mezipředmětové vztahy s obsahovým okruhem účetnictví a daně. 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 též žáci seznámí se zásadami bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.  
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Klíčové kompetence
• Kompetence k celoživotnímu učení

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

• ovládat různé metody učení a užívat osobní strategie učení, umět si vytvořit vhodný

studijní režim a podmínky

• být motivováni k celoživotnímu učení, překonávat překážky a být vytrvalí v zájmu

úspěšnosti učení

• využívat ke svému učení různé informační zdroje, umět systematizovat a aplikovat

získané znalosti a zkušenosti v práci a životě

• Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikání

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

pracovním podmínkám a celoživotně se vzdělávat

• mít přehled o možnostech uplatnění na trhu práce v daném oboru, požadavcích na výkon

odborné kvalifikace a o základních pracovně-právních vztazích

• mít přehled o zdrojích informací a poradenských službách týkajících se vzdělání a trhu

práce

• jednat aktivně při změně zaměstnání, vhodně komunikovat s potenciálními

zaměstnavateli, prezentovat sebe i svoji odbornost

• rozumět podstatě a principům podnikání, mít představu o právních, ekonomických,

administrativních, osobnostních a etických aspektech soukromého podnikání

• Personální a sociální kompetence

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

i jiných činností, usilovat o integritu a prosperitu pracovního týmu

• Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat

s informacemi

• pracovat s osobním počítačem a dalšími prostředky IKT

• uvědomovat si nutnost posuzovat rozdílnou věrohodnost různých informačních zdrojů a

kriticky přistupovat k získaným informacím, být mediálně gramotní

• Kompetence k řešení problémů

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

• uplatňovat při řešení problému různé metody myšlení, volit prostředky vhodné pro splnění

jednotlivých aktivit, využívat zkušeností a vědomostí nabytých dříve

• spolupracovat při řešení problému 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

způsobem odpovídajícím dané situaci, adekvátně reagovat na projevy druhých lidí

• zaznamenávat písemně podstatné myšlenky a údaje z textů a projevů jiných lidí

(přednášek, diskuzí, porad a apod.)

• Matematická a finanční gramotnost

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

rozpočet včetně správy finančních aktivit i závazků

• Občanské kompetence a kulturní povědomí

• dodržovat zákony, respektovat práva a osobnost druhých lidí, přispívat k uplatňování

hodnot demokracie

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

• uznávat rozdíly mezi hodnotovými systémy různých náboženských nebo etnických skupin

a potřebu vzájemné kritické tolerance v multikulturním soužití

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

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

rozvoje, uvědomovat si odpovědnost za vlastní život a spoluzodpovědnost při

zabezpečování ochrany života a zdraví ostatních

• vážit si kulturních hodnot a tradic vlastního národa, Evropy a ostatních světových

civilizací

Odborné kompetence
• Provádět administrativní činnosti

• vyhotovovali písemnosti podle normy s využitím výpočetní a kancelářské techniky

• stylizovali písemnosti věcně a jazykově správně

• manipulovali s dokumenty (včetně elektronických) podle stanovených pravidel

• pracovali se specifickým programovým vybavením používaným v profesní oblasti

• Provádět základní podnikové činnosti

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

• se orientovali v právní úpravě podnikání, občanských a pracovněprávních vztazích

• vedli jednání s obchodními partnery

• Dbát na bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci

• chápali bezpečnost práce jako nedílnou součást péče o zdraví své i spolupracovníků (i

dalších osob vyskytujících se na pracovištích, např. klientů, zákazníků, návštěvníků) i jako

součást řízení jakosti a jednu z podmínek získání či udržení certifikátu jakosti podle

příslušných norem

• znali a dodržovali základní právní předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při

práci a požární prevence

• osvojili si zásady a návyky bezpečné a zdraví neohrožující pracovní činnosti včetně zásad

ochrany zdraví při práci u zařízení se zobrazovacími jednotkami (monitory, displeji

apod.), rozpoznali možnost nebezpečí úrazu nebo ohrožení zdraví a byli schopni zajistit

odstranění závad a možných rizik

• znali systém péče o zdraví pracujících (včetně preventivní péče, uměli uplatňovat nároky

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

souvislosti s vykonáváním práce)

• byli vybaveni vědomostmi o zásadách poskytování první pomoci při náhlém onemocnění

nebo úrazu a dokázali první pomoc sami poskytnout

• Usilovat o nejvyšší kvalitu své práce, výrobků nebo služeb

• dodržovali stanovené normy (standardy) a předpisy související se systémem řízení jakosti

zavedeným na pracovišti

• Jednat ekonomicky a v souladu se strategií udržitelného rozvoje

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

ohodnocení

• zvažovali při plánování a posuzování určité činnosti (v pracovním procesu i v běžném

životě) možné náklady, výnosy a zisk, vliv na životní prostředí, sociální dopady

• efektivně hospodařili s finančními prostředky

• nakládali s materiály, energiemi, odpady, vodou a jinými látkami ekonomicky a s ohledem

na životní prostředí
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1. ročník

1. ročník
Garant předmětu: Mgr. Jana Havlíková, 10 Ročně, P

Základní právní pojmy
Dotace učebního bloku: 6
Výsledky vzdělávání

Žák:
vysvětlí rozdíl mezi právem objektivním a subjektivním, právem
soukromým a veřejným

•

rozlišuje právní předpisy podle právní síly•
vysvětlí podstatu právního státu a uvede příklady protiprávního
jednání

•

správně určí platnost, účinnost a působnost právních předpisů•
uvede příklady právních vztahů a rozhodných právních skutečností•

přiřazuje k právním odvětvím právní předpisy•
orientuje se v právech a povinnostech vlastníka a v postavení
spoluvlastníka

•

charakterizuje věcné břemeno, zástavní právo a zadržovací právo•
uvádí zásady dědění ze zákona i ze závěti•
vyhledá smlouvy upravené v občanském a obchodním zákoníku a
u vybraných smluv uvede předmět smlouvy a účastníky

•

Učivo
- právo, právní řád, právní síla právních předpisů
- zákonnost a právní vědomí
- právní normy jako součást soustavy společenských norem a jejich
členění
- právní předpisy – platnost a účinnost, působnost, novelizace
- právní vztahy a právní skutečnosti
- právní odvětví
- trestní právo, trestné činy proti majetku a hospodářství

Průřezová témata

orientuje se v našem právním řádu

ODS

ČŽP

využívá pro svou závěrečnou práci portál
státní správy

IKT

přesahy do učebních bloků:

Informační a komunikační techologie

1. ročník
Práce s počítačem,HW,SW,periferie,
operační systém
SW,autorská práva,licence

Ekonomika

Podnik, podnikání

přesahy z učebních bloků:

Ekonomika

1. ročník
Podnik, podnikání

literatura materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Základy právní úpravy majetkoprávních vztahů
Dotace učebního bloku: 4
Výsledky vzdělávání

Žák:
vysvětlí rozdíl mezi právem objektivním a subjektivním, právem
soukromým a veřejným

•

rozlišuje právní předpisy podle právní síly•
orientuje se v právech a povinnostech vlastníka a v postavení
spoluvlastníka

•

charakterizuje věcné břemeno, zástavní právo a zadržovací právo•
uvádí zásady dědění ze zákona i ze závěti•
vyhledá smlouvy upravené v občanském a obchodním zákoníku a
u vybraných smluv uvede předmět smlouvy a účastníky

•

rozliší majetek manželů, který je součástí společného jmění
manželů

•

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

•

Učivo
- občanské právo
- práva věcná a právo závazkové
- vlastnictví, spoluvlastnictví, držba, věcná práva k cizím věcem
- nabytí vlastnického práva smlouvou a děděním
- závazkový právní vztah, odpovědnost za vady
- pojmenované smlouvy – přehled
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1. ročník

Průřezová témata

pracuje s ObčZ, dovede hájit své zájmy a
práva

ODS

zpracovává jednoduché typy smluv

IKT

přesahy do učebních bloků:

Ekonomika

1. ročník
Základní ekonomické pojmy

přesahy z učebních bloků:

literatura

Občanský zákoník
Právo pro střední školy
Odborné publikace

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

2. ročník
Garant předmětu: Mgr. Jana Havlíková, 10 Ročně, P

Zabezpečení hlavní činnosti lidskými zdroji, pracovněprávní vztahy
Dotace učebního bloku: 10
Výsledky vzdělávání

Žák:
správně používá a aplikuje základní ekonomické pojmy•
rozliší právní formy podnikání a dovede charakterizovat jejich
základní znaky

•

na příkladu popíše fungování tržního mechanismu•
vymezí základní oblasti péče o zaměstnance•
orientuje se v zákoníku práce•
rozliší způsoby ukončení pracovního poměru•
určí náležitosti v pracovní smlouvě•
vysvětlí funkci odborů a kolektivní smlouvy•
zdůvodní úlohu státního odborného dozoru nad bezpečností práce•
uvede příklady bezpečnostních rizik, event. nejčastější příčiny
úrazů a jejich prevenci

•

odliší pracovní smlouvy a dohody o pracích konaných mimo
pracovní poměr z hlediska odměny, pojištění a daně z příjmů

•

uvede povinnosti pracovníka i zaměstnavatele v případě
pracovního úrazu

•

Učivo
- 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, požární
prevence

Průřezová témata

vypracuje pracovní smlouvu, pracuje se ZP

IKT

přesahy do učebních bloků:

Informační a komunikační techologie

2. ročník
Informační zdroje, celosvětová
počítačová síť Internet

Účetnictví

Mzda, zdravotní a sociální pojištění

přesahy z učebních bloků:

Ekonomika

1. ročník
Zabezpečení hlavní činnosti lidskými
zdroji

literatura

Právo pro střední školy

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní
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3. ročník

3. ročník
Garant předmětu: Mgr. Jana Havlíková, 10 Ročně, P

Podnikání
Dotace učebního bloku: 10
Výsledky vzdělávání

Žák:
vysvětlí princip fungování finančního trhu a popíše úlohu
jednotlivých subjektů na finančním trhu

•

orientuje se v Živnostenském zákoně a Obchodním zákoníku•
porovná druhy živností•
popíše podmínky provozování živnosti, potřebné doklady a postup
ohlášení živnosti

•

Učivo
- podnik, podnikání, podnikatel
- obchodní firma a obchodní rejstřík
- právní formy podnikání
- živnostenské podnikání
- vznik a zánik podniku

Průřezová témata

vyplní jednotlivé žádosti z oblasti
živnostenského podnikání orientuje se v
pramenech v elektronické podobě

IKT

přesahy do učebních bloků:

Ekonomika

3. ročník
Národní hospodářství
Clo a celní politika

Chod podniku

Založení podniku
Podnikatelský záměr

přesahy z učebních bloků:

Účetnictví

1. ročník
Základy účetnictví a daňové evidence

Chod podniku

3. ročník
Založení podniku
Podnikatelský záměr

Ekonomika

1. ročník
Podnik, podnikání

Informační a komunikační techologie

3. ročník
Hypertextové programy,pojmy,použití

literatura

Obchodní zákoník
Právo pro střední školy

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

6.6.3  Praktické cvičení z účetnictví Garant předmětu
3. ročník: Ing. Marcela Hrejsová

1. ročník 2. ročník 3. ročník

0 0 10

Pojetí vyučovacího předmětu
Praktické cvičení z účetnictví je praktický předmět, jehož cílem je procvičit veškeré získané vědomosti

a dovednosti, které si osvojili v ostatních, zejména v odborných předmětech. Žáci se připravují na praktickou část

profilové části maturitní zkoušky z předmětu účetnictví. V průběhu konzultací žáci budou procvičovat na

souvislém účetním příkladu získané vědomosti a dovednosti. Předmět navazuje na účetnictví, ve kterém se

žáci naučí vést účetnictví, pracovat s účetními doklady, seznámí se s obsahem účetních výkazů a daňových

přiznání.

Praktické cvičení z účetnictví rozvíjí ekonomické myšlení žáků a poskytuje jim znalosti principů účtování

a vedení daňové evidence. Výuka probíhá praktickou formou, předpokládá se využití již získaných kompetencí

z ostatních vyučovacích předmětů.

Nedílnou součástí je práce s účetními doklady, účetními výkazy, formuláři daňových přiznání a formuláři

pojištěnců.

Žáci si osvojují praktické dovednosti využitelné v současném, popř. budoucím povolání. Osvojení učiva tohoto

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

číselným vyjádřením.
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V průběhu studia si žáci osvojí techniku a metody vedení účetnictví a naučí se ji používat jako významný zdroj

informací nutných pro efektivní využívání majetku k zajištění dlouhodobě příznivého výsledku hospodaření. Žáci

si  osvojí způsob vedení účetnictví v souladu se zákonem o účetnictví a zákonem o dani z příjmů. Poznají

nezbytnost daňové zátěže a naučí se rozlišovat a určovat jednotlivé druhy daní.

Učivo vyučovacího předmětu umožňuje žákům osvojit si dovednosti pořizovat a zpracovávat účetní doklady.

Vyučovací předmět má úzké mezipředmětové vztahy s obsahovým okruhem účetnictví a daně, ekonomika

a právo, plní integrující funkci včech ostatních vyučovacích předmětů.

Výuka probíhá formou aplikace vědomostí na konkrétních praktických příkladech a souvislých příkladech, které

vyučující zadává žákům k řešení.

Žáci získají široké spektrum poznatků o podnikání, struktuře, činnosti a hospodaření podniku, naučí se zaujímat

ekonomicky a marketingově správná stanoviska.

Žáci jsou vedeni k logickému myšlení, ke správnému a přesnému vyjadřování a plnněí úkolů. Vyučující rozvíjí

u žáků schopnosti vedoucí k samostatné hospodářské a podnikatelské činnosti, k podnikatelskému myšlení.

Celý předmět je koncipován ve spojení se současnou i budoucí praxí žáků, směřuje k přípravě na maturitní

zkoušku a k přípravě na založení vlastní podnikatelské provozovny a provozování živnosti. V rámci předmětu

chod podniku je realizováno výrazné propojení výuky s praxí a tím naplnění realizace RVP v oblasti praxe žáků.

 

.

Klíčové kompetence
• Kompetence k celoživotnímu učení

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

• ovládat různé metody učení a užívat osobní strategie učení, umět si vytvořit vhodný

studijní režim a podmínky

• být motivováni k celoživotnímu učení, překonávat překážky a být vytrvalí v zájmu

úspěšnosti učení

• využívat ke svému učení různé informační zdroje, umět systematizovat a aplikovat

získané znalosti a zkušenosti v práci a životě

• Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikání

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

pracovním podmínkám a celoživotně se vzdělávat

• rozumět podstatě a principům podnikání, mít představu o právních, ekonomických,

administrativních, osobnostních a etických aspektech soukromého podnikání

• Personální a sociální kompetence

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

i jiných činností, usilovat o integritu a prosperitu pracovního týmu

• být připraveni vyrovnávat se se stresem v osobním i pracovním životě a uvědomovat si

význam zdravého životního stylu

• Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat

s informacemi

• pracovat s osobním počítačem a dalšími prostředky IKT

• získávat informace z otevřených zdrojů a dále je zpracovávat

• 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, zvážit možné pozitivní i negativní dopady

• uplatňovat při řešení problému různé metody myšlení, volit prostředky vhodné pro splnění

jednotlivých aktivit, využívat zkušeností a vědomostí nabytých dříve

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

• Komunikativní kompetence
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• 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

způsobem odpovídajícím dané situaci, adekvátně reagovat na projevy druhých lidí

• Matematická a finanční gramotnost

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

pracovních a pro další, zejména odborné vzdělání

• rozumět matematicky vyjádřeným informacím, umět interpretovat matematické a

ekonomické údaje

• zvládat řešení svých sociálních i ekonomických záležitostí s ohledem na měnící se životní

situace, být finančně gramotní

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

rozpočet včetně správy finančních aktivit i závazků

• Občanské kompetence a kulturní povědomí

• dodržovat zákony, respektovat práva a osobnost druhých lidí, přispívat k uplatňování

hodnot demokracie

Odborné kompetence
• Provádět administrativní činnosti

• manipulovali s dokumenty (včetně elektronických) podle stanovených pravidel

• Provádět základní podnikové činnosti

• zpracovávali doklady související s pohybem majetku a závazků podniku

• evidovali a účtovali hotovostní a bezhotovostní operace podniku

• prováděli základní výpočty spojené s nákupem a skladováním zásob

• prováděli mzdové výpočty a vypočítávali odvody sociálního a zdravotního pojištění,

zálohy na daň z příjmů

• účtovali o majetku a závazcích, nákladech a výnosech podniku

• prováděli účetní uzávěrku

• sestavovali účetní závěrku

• orientovali se v soustavě daní

• stanovovali daňovou povinnost k daním z příjmů a k dani silniční

• Dbát na bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci

• chápali bezpečnost práce jako nedílnou součást péče o zdraví své i spolupracovníků (i

dalších osob vyskytujících se na pracovištích, např. klientů, zákazníků, návštěvníků) i jako

součást řízení jakosti a jednu z podmínek získání či udržení certifikátu jakosti podle

příslušných norem

• Jednat ekonomicky a v souladu se strategií udržitelného rozvoje

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

ohodnocení

• zvažovali při plánování a posuzování určité činnosti (v pracovním procesu i v běžném

životě) možné náklady, výnosy a zisk, vliv na životní prostředí, sociální dopady

• efektivně hospodařili s finančními prostředky

• nakládali s materiály, energiemi, odpady, vodou a jinými látkami ekonomicky a s ohledem

na životní prostředí

 99
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Neratovice, Školní 664

SMILE verze 2.3.5



Učební osnovyPodnikání

RVP 64-41-L/51 Podnikání
Verze: 1, Datum: 3.2.2011, Platnost: od 1. 9. 2011 6.6.3  Praktické cvičení z účetnictví

1. ročník

1. ročník
0 Ročně, P

2. ročník
0 Ročně, P

3. ročník
Garant předmětu: Ing. Marcela Hrejsová, 10 Ročně, P

Zahájení podnikání z pohledu účetnictví
Dotace učebního bloku: 2
Výsledky vzdělávání

Žák:
charakterizuje předmět účetnictví a vymezí základní pojmy –
účetní jednotka, účetní období

•

vyhotoví pokladní příjmové a výdajové doklady•
vede pokladní knihu•
orientuje se v procesu přijímání zboží (popř. materiálu) na sklad
včetně veškeré písemné evidence

•

vyhotoví příjemku, výdejku•
pracuje s dodacími listy•
vyplní skladní kartu na základě příjemek a výdejek•
uvede členění dlouhodobého majetku v účetnictví•
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

•

vyhotoví inventární kartu dlouhodobého (hmotného) majetku•
vyhotoví fakturu a zachytí ji v knize vystavených faktur•
vymezí náležitosti daňových dokladů•
uvede přehled nejtypičtějších pohledávek a závazků podnikatele•
vyhotoví fakturu a zachytí ji v knize vystavených faktur•
likviduje přijaté faktury a zachytí je v knize přijatých faktur•
zachytí hotovostní a bezhotovostní úhrady faktur a provede jejich
párování s fakturami

•

uvede členění nákladů a výnosů podnikatele – účetní a daňový
pohled

•

vyjmenuje knihy používané obvykle pro vedení daňové evidence•
vypočítá pořizovací cenu materiálu•

Učivo

    •  stanovení výchozích podmínek podnikatele
    •  inventurní soupisy, třídění
    •  označení účetních dokladů
    •  seznam účetních dokladů, třídění
    •  zápis účetních dokladů do účetních knih
    •  stanovení účtového rozvrhu
 
 
 

Průřezová témata

Důraz bude kladen na kultivaci osobnosti
žáků, prohloubení schopností žáků a jejich
motivaci k učení.

ODS

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Účetnictví

1. ročník
Základy účetnictví a daňové evidence

Chod podniku

3. ročník
Podnikatelský záměr

Ekonomika

1. ročník
Podnik, podnikání
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3. ročník

literatura

Učebnice ekonomiky pro střední
školy

Učebnice účetnictví pro střední
školy a veřejnost

I. a II. díl

materiály, pomůcky

Kancelářské tiskopisy
Účtová osnova

didaktická technika

kalkulátor
osobní kalkulačka

ostatní

Počáteční rozvaha
Dotace učebního bloku: 1
Výsledky vzdělávání

Žák:
schematicky sestaví rozvahu•
otevře rozvahové účty na začátku účetního období•

Učivo

    •  sestavení počáteční rozvahy
    •  rozpis počátečních stavů do účtů

Průřezová témata

ODS

přesahy do učebních bloků:

Informační a komunikační techologie

3. ročník
Práce s tabulkovými
processory,pojmy,funkce,práce s daty

Chod podniku

Zabezpečení podniku
Písemná a ústní komunikace

Tabulky v programu Excel, Word

přesahy z učebních bloků:

Účetnictví

2. ročník
Peněžní prostředky

3. ročník
Souvislý účetní příklad

literatura

Učebnice ekonomiky pro střední
školy

Učebnice účetnictví pro střední
školy a veřejnost

I. a II. díl

materiály, pomůcky

Kancelářské tiskopisy
Účetní doklady
Účtová osnova

didaktická technika

kalkulátor
osobní kalkulačka

ostatní

Souvislý účetní příklad
Dotace učebního bloku: 5
Výsledky vzdělávání

Žák:
účtuje o pokladně na základě příjmových a výdajových pokladních
dokladů

•

účtuje na základě bankovního výpisu•
účtuje o ceninách•
účtuje o materiálu a o výrobcích•
účtuje o nákupu a prodeji zboží•
účtuje o pořízení, převzetí a odpisech dlouhodobého majetku•
účtuje o vyřazení dlouhodobého majetku•
účtuje vydané a přijaté faktury a jejich úhrady•
účtuje o dalších pohledávkách, zejména za zaměstnanci a
pojišťovnami

•

účtuje o dalších krátkodobých závazcích, zejména u zaměstnanců,
pojišťoven a finančního úřadu

•

účtuje o nákladech a výnosech ve finančním účetnictví•
účtuje o rozdělení zisku, úhradě ztráty•
účtuje o základním kapitálu v obchodních společnostech•
účtuje o rezervách•
účtuje další dlouhodobé závazky•
účtuje o vlastním kapitálu individuálního podnikatele•

Učivo
- Zaúčtování účetních případů v rozsahu účetních tříd 0-9
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3. ročník

Průřezová témata

ODS

ČŽP

IKT

přesahy do učebních bloků:

Účetnictví

3. ročník
Náklady a výnosy
Kapitálové účty
Uzavření účetnictví

přesahy z učebních bloků:

Účetnictví

3. ročník
Souvislý účetní příklad

Ekonomika

1. ročník
Zabezpečení hlavní činnosti oběžným
majetkem
Zabezpečení hlavní činnosti
dlouhodobým majetkem
Zabezpečení hlavní činnosti lidskými
zdroji

2. ročník
Hospodaření podniku
Financování podniku
Banky a bankovní soustava
Mzdy, zdravotní a sociální pojištění

Informační a komunikační techologie

3. ročník
Účelový software

Matematika

Shrnutí a ucelení učiva

literatura

Učebnice ekonomiky pro střední
školy

Učebnice účetnictví pro střední
školy a veřejnost

I. a II. díl

materiály, pomůcky

Kancelářské tiskopisy
Účetní doklady
Účtová osnova

didaktická technika

kalkulátor
osobní kalkulačka

Kancelářská a výpočetní technika

ostatní

Konečná rozvaha a výkaz zisku a ztráty
Dotace učebního bloku: 2
Výsledky vzdělávání

Žák:
popíše jednotlivé činnosti související s provedením inventarizace•
provede dokladovou inventarizaci bankovních účtů, pohledávek a
závazků

•

vyčíslí inventarizační rozdíly a zaúčtuje je•
provede uzávěrku nákladových a výnosových účtů•
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•

Učivo

    •  inventarizace majetku a závazků
    •  uzávěrkové operace 
    •  zjištění hospodářského výsledku
    •  výpočet daně z příjmů a zaúčtování daňové povinnosti
    •  uzavření účtů
    •  účetní závěrka
    •  konečná rozvaha a výkaz zisku a ztráty
    •  převod zůstatků na začátku účetního období

Průřezová témata

ODS

IKT

přesahy do učebních bloků:

Účetnictví

3. ročník
Uzavření účetnictví

přesahy z učebních bloků:

Účetnictví

3. ročník
Uzavření účetnictví

1. ročník
Uzavření daňové evidence

3. ročník
Souvislý účetní příklad

Ekonomika

2. ročník
Financování podniku

literatura

Učebnice ekonomiky pro střední
školy

Učebnice účetnictví pro střední
školy a veřejnost

I. a II. díl

materiály, pomůcky

Formuláře daňových přiznámí
Kancelářské tiskopisy
Účetní doklady

didaktická technika

kalkulátor
osobní kalkulačka

Kancelářská a výpočetní technika

ostatní
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3. ročník

Účtová osnova

6.6.4  Chod podniku Garant předmětu
3. ročník: Ing. Marcela Hrejsová

1. ročník 2. ročník 3. ročník

0 0 10

Pojetí vyučovacího předmětu
Chod podniku rozvíjí ekonomické myšlení žáků, upevňuje jejich právní vědomí a vede je k hospodárnému

jednání a chování. Žáci získávají praktické znalosti a dovednosti, a to jak z oblasti mikroekonomie, tak z oblasti

makroekonomických vztahů.

Důležitou součástí vyučovacího předmětu je seznámení se základními právními pojmy a předpisy rozhodnými

pro podnikatelskou činnost a s podnikovými činnostmi. Vyučovací předmět poskytuje žákům informace z oblasti

různých právních forem podnikání s důrazem na živnostenské podnikání. 

Chod podniku je praktický předmět, jehož cílem je naučit žáky využít veškeré získané vědomosti a dovednosti,

které si osvojili v ostatních, zejména odborných předmětech.

Zařazení vybraných kapitol obsahu učiva umožní žákům porozumět principu hospodaření podniku a jeho

financování s využitím vlastních a cizích zdrojů. Zároveň se prakticky seznámí s nástroji managementu

a marketingu a s jejich uplatněním při řízení podniku. Vytvoří si ucelenou představu o vztahu mezi ekonomickou

realitou a jejím číselným vyjádřením.

Učivo vyučovacího předmětu umožňuje žákům prakticky realizovat získané kompetence. Chod podniku plní

integrující funkci všech ostatních vyučovacích předmětů. Má úzké mezipředmětové vztahy s dalšími odbornými

vyučovacími předměty i s celým obsahovým okruhem ekonomika. Je dále úzce propojen s průřezovým tématem

člověk a svět práce a zároveň i se standardem finanční gramotnosti pro střední vzdělávání. V rámci vyučovacího

předmětu se též žáci seznámí se zásadami bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Výuka probíhá formou aplikace

vědomostí na konkrétních praktických příkladech a souvislých příkladech, které vyučující zadává žákům

k řešení.

Žáci získají široké spektrum poznatků o podnikání, struktuře, činnosti a hospodaření podniku, naučí se zaujímat

ekonomicky a marketingově správná stanoviska.

Žáci jsou vedeni k logickému myšlení, ke správnému a přesnému vyjadřování a plnění úkolů. Vyučující rozvíjí

u žáků schopnosti vedoucí k samostatné hospodářské a podnikatelské činnosti, k podnikatelskému myšlení.

Zásadním výstupem předmětu je vypracování podnikatelského záměru, provedení marketingového výzkumu

a uskutečnění krolů vedoucích k založení a vlastní činnosti podniku.

Celý předmět je koncipován ve spojení se současnou i budoucí praxí žáků, směřuje k přípravě na maturitní

zkoušku a k přípravě na založení vlastní podnikatelské provozovny a provozování živnosti. V rámci předmětu je

realizováno výrazné propojení výuky s praxí a tím naplnění realizace RVP v oblasti praxe žáků.

Důraz je kladen zejména na osvojení si praktických dovedností směřujících k plnohodnotnému uplatnění se

absolventa na trhu práce.

Klíčové kompetence
• Kompetence k celoživotnímu učení

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

• být motivováni k celoživotnímu učení, překonávat překážky a být vytrvalí v zájmu

úspěšnosti učení
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• využívat ke svému učení různé informační zdroje, umět systematizovat a aplikovat

získané znalosti a zkušenosti v práci a životě

• Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikání

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

pracovním podmínkám a celoživotně se vzdělávat

• rozumět podstatě a principům podnikání, mít představu o právních, ekonomických,

administrativních, osobnostních a etických aspektech soukromého podnikání

• Personální a sociální kompetence

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

i jiných činností, usilovat o integritu a prosperitu pracovního týmu

• Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat

s informacemi

• pracovat s osobním počítačem a dalšími prostředky IKT

• získávat informace z otevřených zdrojů a dále je zpracovávat

• Kompetence k řešení problémů

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

• zvolit optimální postup řešení, zdůvodnit jej a vysvětlit postup řešení jiným lidem,

vyhodnotit výsledek

• spolupracovat při řešení problému 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

způsobem odpovídajícím dané situaci, adekvátně reagovat na projevy druhých lidí

• Matematická a finanční gramotnost

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

pracovních a pro další, zejména odborné vzdělání

• rozumět matematicky vyjádřeným informacím, umět interpretovat matematické a

ekonomické údaje

• zvládat řešení svých sociálních i ekonomických záležitostí s ohledem na měnící se životní

situace, být finančně gramotní

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

rozpočet včetně správy finančních aktivit i závazků

• Občanské kompetence a kulturní povědomí

• dodržovat zákony, respektovat práva a osobnost druhých lidí, přispívat k uplatňování

hodnot demokracie

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

Odborné kompetence
• Provádět administrativní činnosti

• vyhotovovali písemnosti podle normy s využitím výpočetní a kancelářské techniky

• Provádět základní podnikové činnosti

• prováděli marketingový průzkum, sběr a analýzu dat a dokázali zvolit a použít efektivní

marketingovou strategii

• se orientovali v právní úpravě podnikání, občanských a pracovněprávních vztazích

• Dbát na bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci

• chápali bezpečnost práce jako nedílnou součást péče o zdraví své i spolupracovníků (i

dalších osob vyskytujících se na pracovištích, např. klientů, zákazníků, návštěvníků) i jako

součást řízení jakosti a jednu z podmínek získání či udržení certifikátu jakosti podle

příslušných norem

• Usilovat o nejvyšší kvalitu své práce, výrobků nebo služeb
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• chápali kvalitu jako významný nástroj konkurenceschopnosti a dobrého jména podniku

• Jednat ekonomicky a v souladu se strategií udržitelného rozvoje

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

ohodnocení

• zvažovali při plánování a posuzování určité činnosti (v pracovním procesu i v běžném

životě) možné náklady, výnosy a zisk, vliv na životní prostředí, sociální dopady

1. ročník
0 Ročně, P

2. ročník
0 Ročně, P

3. ročník
Garant předmětu: Ing. Marcela Hrejsová, 10 Ročně, P

Založení podniku
Dotace učebního bloku: 2
Výsledky vzdělávání

Žák:
rozliší právní formy podnikání a dovede charakterizovat jejich
základní znaky

•

orientuje se v Živnostenském zákoně a Obchodním zákoníku•
porovná druhy živností•
popíše podmínky provozování živnosti, potřebné doklady a postup
ohlášení živnosti

•

charakterizuje základní povinnosti podnikatele vůči státu•
popíše obchodní společnosti a další formy podnikání•

Učivo

    •  podnik, podnikání, podnikatel
    •  volba právní formy podnikání
    •  živnostenské podnikání
    •  obchodní rejstřík
    •  vznik podniku
    •  činnosti potřebné k založení podniku - FÚ, OSSZ, ZP,
banka apod.
    •  sepsání zakladatelské listiny
 

Průřezová témata

Realizace bude spočívat zejména v kultivaci
osobnosti žáků, prohloubení schopností
žáků a jejich motivaci k učení.

ODS

ČŽP

IKT

přesahy do učebních bloků:

Informační a komunikační techologie

3. ročník
Práce s tabulkovými
processory,pojmy,funkce,práce s daty

Právo

Podnikání
Písemná a ústní komunikace

Vnitropodnikové písemnosti

přesahy z učebních bloků:

Účetnictví

1. ročník
Základy účetnictví a daňové evidence

Ekonomika

Podnik, podnikání
Právo

3. ročník
Podnikání

literatura

Učebnice ekonomiky pro střední
školy

materiály, pomůcky didaktická technika

Kancelářská a výpočetní technika

ostatní
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3. ročník

Marketingový průzkum
Dotace učebního bloku: 2
Výsledky vzdělávání

Žák:
chápe vztah prodeje a marketingu•
na příkladech aplikuje poznatky o nástrojích marketingu, např.
výběr vhodného výrobku, jeho životní cyklus, stanovení ceny,
volba prodejní cesty a vhodné propagace v průběhu životního
cyklu produktu

•

stanoví cenu více metodami a vysvětlí, jak se cena liší podle
kvality,zákazníků, místa prodeje a období

•

rozpozná běžné 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•

Učivo

    •  marketingový průzkum
    •  sestavení podrobného plánu
    •  provedení výběru respondentů
    •  vypracování dotazníku s využitím různých typů otázek
    •  provedení sběru informací
    •  analýza prostředí (zákazníci, konkurence, dodavatelé apod.)
    •  rizika projektu
    •  zpracování údajů, písemné a grafické vyhodnocení¨
    •  SWOT analýza
    •  vyvození závěrů, provedení prezentace výsledků
    •  reklama

Průřezová témata

Realizace bude spočívat zejména v kultivaci
osobnosti žáků, prohloubení schopností
žáků a jejich motivaci k učení, výcviku v
komunikaci, vyjednávání a řešení konfliktů.
Rozvíjena bude zároveň mediální
gramotnost žáků.

ODS

Průřezové téma bude realizováno vhodným
začleněním do vyučovacího předmětu v
logických souvislostech.

ČŽP

Realizace průřezového tématu bude
spočívat v provádění praktických úkolů,
zejména formou samostatných prací,
souhrnných prací a projektů. Zároveň žáci
budou pracovat s informacemi a
komunikačními prostředky, učit se z textu a
vyhledávat informace.

IKT

přesahy do učebních bloků:

Český jazyk a literatura

3. ročník
Práce s textem a získávání informací

Společenské vědy

Interpersonální komunikace a
společenský styk

Matematika

Práce s daty, kombinatorika,
pravděpodobnost, statistika

Informační a komunikační techologie

Práce s tabulkovými
processory,pojmy,funkce,práce s daty
Složitější funkce tabulkových
processorů,tvorba grafů,tisk

Písemná a ústní komunikace

Tabulky v programu Excel, Word

přesahy z učebních bloků:

Společenské vědy

3. ročník
Interpersonální komunikace a
společenský styk

Matematika

Shrnutí a ucelení učiva

literatura

Statistika pro střední školy
Učebnice ekonomiky pro střední
školy

materiály, pomůcky

Kancelářské tiskopisy

didaktická technika

kalkulátor
osobní kalkulačka

Kancelářská a výpočetní technika

ostatní

Zabezpečení podniku
Dotace učebního bloku: 1
Výsledky vzdělávání

Žák:
určí kritéria pro výběr zaměstnanců•
orientuje se v zákoníku práce•
rozliší způsoby ukončení pracovního poměru•
určí náležitosti v pracovní smlouvě•
vysvětlí základní úkoly a povinnosti organizace při zajišťování
BOZP

•

rozliší zdroje vlastní a cizí, krátkodobé a dlouhodobé•
vysvětlí důvody pořízení a vyřazení dlouhodobého majetku•
uvede opatření ke zvýšení využití dlouhodobého majetku•
na příkladu ukáže postup pořízení materiálu a požadavky na jeho
skladování

•

Učivo

    •  personální zajištění podniku
    •  technické vybavení podnikání
    •  prostorové zajištění podnikání
    •  finanční zabezpečení podnikání
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3. ročník

Průřezová témata přesahy do učebních bloků:

Společenské vědy

3. ročník
Interpersonální komunikace a
společenský styk

přesahy z učebních bloků:

Praktické cvičení z účetnictví

3. ročník
Počáteční rozvaha

Ekonomika

1. ročník
Hlavní činnost podniku
Zabezpečení hlavní činnosti oběžným
majetkem
Zabezpečení hlavní činnosti
dlouhodobým majetkem
Zabezpečení hlavní činnosti lidskými
zdroji

2. ročník
Banky a bankovní soustava
Mzdy, zdravotní a sociální pojištění

Písemná a ústní komunikace

Písemnosti pracovněprávního
charakteru

literatura

Učebnice ekonomiky pro střední
školy

materiály, pomůcky didaktická technika

Kancelářská a výpočetní technika

ostatní

Zakladatelský rozpočet
Dotace učebního bloku: 2
Výsledky vzdělávání

Žák:
orientuje se v zákonné úpravě mzdových předpisů•
vypočte základní mzdu, pobídkové složky mzdy, náhrady mezd,
superhrubou mzdu

•

vyčíslí zdravotní a sociální pojištění, zdanitelnou mzdu, čistou
mzdu, nemocenské dávky, částku k výplatě

•

vypočte podle kalkulačního vzorce celkové náklady a cenu
výrobku

•

vypočítá daň z příjmů fyzických osob (právnických osob) a
vyhotoví daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob
(právnických osob)

•

orientuje se ve vztazích mezi plátci a neplátci DPH•

Učivo

    •  zajištění zdrojů financování podniku
    •  náklady podnikání
    •  pojištění
    •  daňová zátěž
    •  tvorba zakladatelského rozpočtu

Průřezová témata přesahy do učebních bloků:

Ekonomika

1. ročník
Podnik, podnikání

přesahy z učebních bloků:

Ekonomika

1. ročník
Podnik, podnikání

2. ročník
Hospodaření podniku
Financování podniku
Banky a bankovní soustava
Mzdy, zdravotní a sociální pojištění

Matematika

3. ročník
Shrnutí a ucelení učiva

literatura

Internet
Učebnice ekonomiky pro střední
školy

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

PC a didaktická technika
Technika instalovaná v
počítačové učebně a technika
v audiovizuální učebně.
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3. ročník

Podnikatelský záměr
Dotace učebního bloku: 3
Výsledky vzdělávání

Žák:
rozliší právní formy podnikání a dovede charakterizovat jejich
základní znaky

•

orientuje se v Živnostenském zákoně a Obchodním zákoníku•

Učivo

    •  zpracování podnikatelského záměru
    •  zhodnocení projektu

Průřezová témata

ODS

ČŽP

IKT

přesahy do učebních bloků:

Právo

3. ročník
Podnikání

Praktické cvičení z účetnictví

Zahájení podnikání z pohledu
účetnictví

přesahy z učebních bloků:

Ekonomika

1. ročník
Podnik, podnikání
Zabezpečení hlavní činnosti lidskými
zdroji

2. ročník
Financování podniku
Banky a bankovní soustava

Právo

3. ročník
Podnikání

Písemná a ústní komunikace

2. ročník
Písemnosti při obchodování

literatura

Internet
Učebnice ekonomiky pro střední
školy

materiály, pomůcky

Formuláře daňových přiznámí

didaktická technika ostatní

6.6.5  Písemná a ústní komunikace Garant předmětu
1. ročník: Ing. Helena Holcová
2. ročník: Ing. Helena Holcová
3. ročník: Ing. Helena Holcová

1. ročník 2. ročník 3. ročník

20 20 10

Pojetí vyučovacího předmětu
Cílem vzdělávání v tomto obsahovém okruhu je rozvoj profesních komunikativních kompetencí žáků, a to

především v oblasti obchodně-podnikatelské a administrativní.  

V první části písemné a ústní komunikace je cílem seznámit žáky se zásadami písemného styku a manipulace

s písemnostmi. Správné vyhotovování písemností a vedení administrativní agendy je důležitým předpokladem

pro efektivní vedení firmy.

Obsahový okruh navazuje na vzdělávávní v informačních a komunikačních technologií. Okrajově zasahuje do

interpersonální komunikace a společenského styku.

Vzdělávání v písemné a ústní komunikaci je dále vhodné rozšířit dle aktuálních vzdělávacích potřeb, jejichž

příčinou mohou být změny na trhu práce, vývoj informačních a komunikačních technologií a specifika oboru,

v němž je žák připravován.

Klíčové kompetence
• Kompetence k celoživotnímu učení
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• znát možnosti svého dalšího vzdělávání, zejména v oboru a povolání

• ovládat různé metody učení a užívat osobní strategie učení, umět si vytvořit vhodný

studijní režim a podmínky

• být motivováni k celoživotnímu učení, překonávat překážky a být vytrvalí v zájmu

úspěšnosti učení

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

svého učení od jiných lidí

• využívat ke svému učení různé informační zdroje, umět systematizovat a aplikovat

získané znalosti a zkušenosti v práci a životě

• Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikání

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

pracovním podmínkám a celoživotně se vzdělávat

• Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat

s informacemi

• pracovat s osobním počítačem a dalšími prostředky IKT

• rozvíjet práci s běžným základním a aplikačním programovým vybavením včetně nových

aplikací

• využívat vhodné prostředky online a offline komunikace

• Kompetence k řešení problémů

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

• uplatňovat při řešení problému různé metody myšlení, volit prostředky vhodné pro splnění

jednotlivých aktivit, využívat zkušeností a vědomostí nabytých dříve

• 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

způsobem odpovídajícím dané situaci, adekvátně reagovat na projevy druhých lidí

• zaznamenávat písemně podstatné myšlenky a údaje z textů a projevů jiných lidí

(přednášek, diskuzí, porad a apod.)

Odborné kompetence
• Provádět administrativní činnosti

• ovládali klávesnici desetiprstovou hmatovou metodou v přiměřené rychlosti a přesnosti

• vyhotovovali písemnosti podle normy s využitím výpočetní a kancelářské techniky

• stylizovali písemnosti věcně a jazykově správně

• manipulovali s dokumenty (včetně elektronických) podle stanovených pravidel

• pracovali se specifickým programovým vybavením používaným v profesní oblasti

• Dbát na bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci

• chápali bezpečnost práce jako nedílnou součást péče o zdraví své i spolupracovníků (i

dalších osob vyskytujících se na pracovištích, např. klientů, zákazníků, návštěvníků) i jako

součást řízení jakosti a jednu z podmínek získání či udržení certifikátu jakosti podle

příslušných norem

• osvojili si zásady a návyky bezpečné a zdraví neohrožující pracovní činnosti včetně zásad

ochrany zdraví při práci u zařízení se zobrazovacími jednotkami (monitory, displeji

apod.), rozpoznali možnost nebezpečí úrazu nebo ohrožení zdraví a byli schopni zajistit

odstranění závad a možných rizik
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1. ročník

1. ročník
Garant předmětu: Ing. Helena Holcová, 20 Ročně, P

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci
Dotace učebního bloku: 1
Výsledky vzdělávání Učivo

- řízení bezpečnosti práce v podmínkách organizace
- zásady bezpečnosti práce
- hygiena a bezpečnost práce
- technická zařízení a jejich bezpečnost

Průřezová témata

- správná manipulace s počítačem - vliv
počítače na člověka životní prostředí

ČŽP

přesahy do učebních bloků:

Informační a komunikační techologie

1. ročník
Práce s počítačem,HW,SW,periferie,
operační systém

přesahy z učebních bloků:

literatura materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Základy psaní na klávesnici ve výukovém programu
Dotace učebního bloku: 19
Výsledky vzdělávání

Žák:
přesně a v přiměřené rychlosti ovládá klávesnici PC
desetiprstovou hmatovou metodou

•

píše podle diktátu•
zpracuje text s využitím zvýraznění a formátování•

Učivo
- psaní na střední písmenné řadě klávesnice
- psaní na horní písmenné řadě klávesnice
- psaní na dolní písmenné řadě klávesnice
- velká písmena
- interpunkce, znamének, značek
- nácvik psaní písmen na číselné řadě
- nácvik psaní číslic

Průřezová témata přesahy do učebních bloků:

Informační a komunikační techologie

1. ročník
Práce s počítačem,HW,SW,periferie,
operační systém
Textové
editory,pojmy,vlastnosti,kompatibilita,f
ormáty,základní operace s textem

přesahy z učebních bloků:

Informační a komunikační techologie

1. ročník
Textové
editory,pojmy,vlastnosti,kompatibilita,f
ormáty,základní operace s textem

2. ročník
Textové editory,pokročilé funkce

literatura

Odborné publikace

materiály, pomůcky

Kancelářské tiskopisy

didaktická technika

Kancelářská a výpočetní technika

ostatní

PC a didaktická technika
Technika instalovaná v
počítačové učebně a technika
v audiovizuální učebně.
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2. ročník

2. ročník
Garant předmětu: Ing. Helena Holcová, 20 Ročně, P

Význam korespondence v podnikání
Dotace učebního bloku: 1
Výsledky vzdělávání

Žák:
manipuluje s písemnými a elektronickými dokumenty podle
stanovených pravidel

•

Učivo
- význam písemného styku
- manipulace s písemnostmi
- rozdělení písemností

Průřezová témata

- žák se naučí manipulovat s písemnostmi v
elektronické podobě

IKT

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Informační a komunikační techologie

2. ročník
Práce v lokální síti,komunikace v
síti,přenosové možnosti sítě,ochrana

literatura materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Normalizovaná úprava písemností
Dotace učebního bloku: 3
Výsledky vzdělávání

Žák:
zpracuje text s využitím zvýraznění a formátování•
zpracovává písemnosti a tabulky a upravuje je podle normy•

Učivo
- struktura obchodního dopisu
- formát papíru
- psaní adres
- odvolací údaje
- stylizace obchodního dopisu

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Informační a komunikační techologie

2. ročník
Textové editory,pokročilé funkce

literatura

Odborné publikace

materiály, pomůcky didaktická technika

Kancelářská a výpočetní technika

ostatní

Písemnosti při obchodování
Dotace učebního bloku: 5
Výsledky vzdělávání

Žák:
zpracovává písemnosti a tabulky a upravuje je podle normy•
manipuluje s písemnými a elektronickými dokumenty podle
stanovených pravidel

•

Učivo
- poptávka
- nabídka vyžádaná
- nabídka nevyžádaná
- objednávka
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2. ročník

Průřezová témata přesahy do učebních bloků:

Český jazyk a literatura

2. ročník
Práce s textem a získávání informací

Chod podniku

3. ročník
Podnikatelský záměr

Účetnictví

2. ročník
Zásoby
Dlouhodobý majetek
Pohledávky a závazky

přesahy z učebních bloků:

Účetnictví

2. ročník
Pohledávky a závazky

Informační a komunikační techologie

Textové editory,pokročilé funkce
Anglický jazyk

1. ročník
Jazykové prostředky

literatura materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Písemnosti při porušování obchodních smluv
Dotace učebního bloku: 5
Výsledky vzdělávání

Žák:
zpracovává písemnosti a tabulky a upravuje je podle normy•
manipuluje s písemnými a elektronickými dokumenty podle
stanovených pravidel

•

Učivo
- reklamace
- odpověď na reklamaci
- urgence
- odpověď na urgenci
- upomínka
- odpověď na upomínku

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Účetnictví

2. ročník
Pohledávky a závazky

Informační a komunikační techologie

Textové editory,pokročilé funkce

literatura materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Písemnosti pracovněprávního charakteru
Dotace učebního bloku: 5
Výsledky vzdělávání

Žák:
zpracovává písemnosti a tabulky a upravuje je podle normy•
manipuluje s písemnými a elektronickými dokumenty podle
stanovených pravidel

•

Učivo
- žádost o místo
- životopis
- osobní dotazník
- pracovní smlouva
- skončení pracovního poměru

Průřezová témata

- žák umí vyhotovit písemnosti týkající se
personálních písemností

IKT

přesahy do učebních bloků:

Český jazyk a literatura

2. ročník
Práce s textem a získávání informací

Chod podniku

3. ročník
Zabezpečení podniku

Účetnictví

2. ročník
Mzda, zdravotní a sociální pojištění

přesahy z učebních bloků:

Účetnictví

2. ročník
Mzda, zdravotní a sociální pojištění

Informační a komunikační techologie

Textové editory,pokročilé funkce
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2. ročník

literatura materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Právní písemnosti
Dotace učebního bloku: 1
Výsledky vzdělávání

Žák:
zpracovává písemnosti a tabulky a upravuje je podle normy•
manipuluje s písemnými a elektronickými dokumenty podle
stanovených pravidel

•

Učivo
- plná moc
- dlužní úpis
- potvrzenka

Průřezová témata

ODS

IKT

přesahy do učebních bloků:

Informační a komunikační techologie

2. ročník
Textové editory,pokročilé funkce

přesahy z učebních bloků:

Informační a komunikační techologie

2. ročník
Textové editory,pokročilé funkce

literatura

Odborné publikace

materiály, pomůcky

Kancelářské tiskopisy

didaktická technika

Kancelářská a výpočetní technika

ostatní

3. ročník
Garant předmětu: Ing. Helena Holcová, 10 Ročně, P

Tabulky v programu Excel, Word
Dotace učebního bloku: 1
Výsledky vzdělávání

Žák:
zpracuje text s využitím zvýraznění a formátování•
zpracovává písemnosti a tabulky a upravuje je podle normy•

Učivo
- sestavení a vypracování tabulky v programu Excel
- sestavení a vypracování tabulky v programu Word

Průřezová témata

- žáci správně manipulují s aplikačním
software Excel a Word při tvorbě tabulek na
počítači

IKT

přesahy do učebních bloků:

Informační a komunikační techologie

2. ročník
Textové editory,pokročilé funkce

3. ročník
Práce s tabulkovými
processory,pojmy,funkce,práce s daty

přesahy z učebních bloků:

Chod podniku

3. ročník
Marketingový průzkum

Praktické cvičení z účetnictví

Počáteční rozvaha

literatura

Odborné publikace

materiály, pomůcky

Kancelářské tiskopisy

didaktická technika

Kancelářská a výpočetní technika

ostatní
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3. ročník

Vnitropodnikové písemnosti
Dotace učebního bloku: 3
Výsledky vzdělávání

Žák:
zpracovává písemnosti a tabulky a upravuje je podle normy•
manipuluje s písemnými a elektronickými dokumenty podle
stanovených pravidel

•

Učivo
- příkaz ředitele
- oběžník
- směrnice
- pozvánka
- zápisy z porady
- cestovní příkazy

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Chod podniku

3. ročník
Založení podniku

literatura materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Osobní dopisy
Dotace učebního bloku: 1
Výsledky vzdělávání

Žák:
zpracuje text s využitím zvýraznění a formátování•
zpracovává písemnosti a tabulky a upravuje je podle normy•

Učivo
- blahopřejné
- děkovné
- omluvné
- soustrastné

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

literatura materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Písemnosti při plnění obchodních smluv
Dotace učebního bloku: 1
Výsledky vzdělávání

Žák:
zpracovává písemnosti a tabulky a upravuje je podle normy•
manipuluje s písemnými a elektronickými dokumenty podle
stanovených pravidel

•

Učivo
- dodací list
- faktura

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Účetnictví

2. ročník
Dlouhodobý majetek
Zásoby

literatura

Odborné publikace

materiály, pomůcky

Kancelářské tiskopisy

didaktická technika

Kancelářská a výpočetní technika

ostatní
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3. ročník

Písemnosti spojené s platebním stykem
Dotace učebního bloku: 2
Výsledky vzdělávání

Žák:
zpracovává písemnosti a tabulky a upravuje je podle normy•
manipuluje s písemnými a elektronickými dokumenty podle
stanovených pravidel

•

Učivo
- platební doklady
- platební příkazy
- složenky
- výběrní lístek
 

Průřezová témata

ODS

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Účetnictví

2. ročník
Peněžní prostředky

Informační a komunikační techologie

3. ročník
Hypertextové programy,pojmy,použití

literatura materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Propagační písemnosti
Dotace učebního bloku: 1
Výsledky vzdělávání

Žák:
zpracuje text s využitím zvýraznění a formátování•
zpracovává písemnosti a tabulky a upravuje je podle normy•

Učivo
- inzerce do hromadných sdělovacích prostředků
- anketa. anketní lístky
- prospekty, letáky, katalogy, plakáty

Průřezová témata přesahy do učebních bloků:

Společenské vědy

3. ročník
Interpersonální komunikace a
společenský styk

přesahy z učebních bloků:

Společenské vědy

3. ročník
Interpersonální komunikace a
společenský styk

Informační a komunikační techologie

Hypertextové programy,pojmy,použití

literatura materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Interpersonální komunikace a společenský styk
Dotace učebního bloku: 1
Výsledky vzdělávání

Žák:
jedná podle zásad společenského chování a profesního
vystupování

•

Učivo
- využití psychologie při komunikaci
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3. ročník

Průřezová témata

ODS

IKT

přesahy do učebních bloků:

Společenské vědy

3. ročník
Interpersonální komunikace a
společenský styk

přesahy z učebních bloků:

Společenské vědy

3. ročník
Interpersonální komunikace a
společenský styk

Anglický jazyk

2. ročník
Tematické okruhy, komunikační
situace a jazykové funkce

3. ročník
Jazykové prostředky

Německý jazyk

Poznatky o zemích
Ekonomika

2. ročník
Marketing a prodejní činnost

literatura

Odborné publikace

materiály, pomůcky

Kancelářské tiskopisy

didaktická technika

Kancelářská a výpočetní technika

ostatní

PC a didaktická technika
Technika instalovaná v
počítačové učebně a technika
v audiovizuální učebně.

6.6.6  Účetnictví Garant předmětu
1. ročník: Ing. Marcela Hrejsová
2. ročník: Ing. Marcela Hrejsová
3. ročník: Ing. Marcela Hrejsová

1. ročník 2. ročník 3. ročník

20 30 30

Pojetí vyučovacího předmětu
Předmět účetnictví rozvíjí ekonomické myšlení žáků 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.

Žáci se učí účtovat o majetku a závazcích, o nákladech a výnosech, o daních a o tvorbě, rozdělení a použití

výsledku hospodaření. Dále se seznámí s obsahem účetních výkazů a daňových přiznání.

V průběhu studia si žáci osvojí techniku a metody účtování a naučí se používat účetnictví jako významný zdroj

informací nutných pro efektivní využívání majetku k zajištění dlouhodobě příznivého výsledku hospodaření. Žáci

si dále osvojí způsob vedení daňové evidence v souladu se zákonem o daních z příjmů. Poznají nezbytnost

daňové zátěže a naučí se rozlišovat a určovat jednotlivé druhy daní.

Učivo okruhu umožňuje žákům osvojit si dovednosti pořizovat a zpracovávat účetní doklady.

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

Klíčové kompetence
• Kompetence k celoživotnímu učení

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

• ovládat různé metody učení a užívat osobní strategie učení, umět si vytvořit vhodný

studijní režim a podmínky
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• Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikání

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

pracovním podmínkám a celoživotně se vzdělávat

• mít přehled o možnostech uplatnění na trhu práce v daném oboru, požadavcích na výkon

odborné kvalifikace a o základních pracovně-právních vztazích

• Personální a sociální kompetence

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

orientace a životních podmínek

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

i jiných činností, usilovat o integritu a prosperitu pracovního týmu

• Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat

s informacemi

• pracovat s osobním počítačem a dalšími prostředky IKT

• rozvíjet práci s běžným základním a aplikačním programovým vybavením včetně nových

aplikací

• 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

• Kompetence k řešení problémů

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

• 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

• Matematická a finanční gramotnost

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

pracovních a pro další, zejména odborné vzdělání

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

rozpočet včetně správy finančních aktivit i závazků

• Občanské kompetence a kulturní povědomí

• dodržovat zákony, respektovat práva a osobnost druhých lidí, přispívat k uplatňování

hodnot demokracie

Odborné kompetence
• Provádět administrativní činnosti

• pracovali se specifickým programovým vybavením používaným v profesní oblasti

• Provádět základní podnikové činnosti

• dokázali charakterizovat a pojmenovat jednotlivé makroekonomické jevy a efektivně

vyhodnotit působení těchto jevů na fungování podniku

• zpracovávali doklady související s pohybem majetku a závazků podniku

• evidovali a účtovali hotovostní a bezhotovostní operace podniku

• prováděli základní výpočty spojené s nákupem a skladováním zásob

• prováděli mzdové výpočty a vypočítávali odvody sociálního a zdravotního pojištění,

zálohy na daň z příjmů

• vedli daňovou evidenci

• účtovali o majetku a závazcích, nákladech a výnosech podniku

• prováděli účetní uzávěrku

• sestavovali účetní závěrku

• orientovali se v soustavě daní

• stanovovali daňovou povinnost k daním z příjmů a k dani silniční
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• Dbát na bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci

• chápali bezpečnost práce jako nedílnou součást péče o zdraví své i spolupracovníků (i

dalších osob vyskytujících se na pracovištích, např. klientů, zákazníků, návštěvníků) i jako

součást řízení jakosti a jednu z podmínek získání či udržení certifikátu jakosti podle

příslušných norem

• Usilovat o nejvyšší kvalitu své práce, výrobků nebo služeb

• chápali kvalitu jako významný nástroj konkurenceschopnosti a dobrého jména podniku

• dodržovali stanovené normy (standardy) a předpisy související se systémem řízení jakosti

zavedeným na pracovišti

• dbali na zabezpečování parametrů (standardů) kvality procesů, výrobků nebo služeb,

zohledňovali požadavky klienta (zákazníka, občana)

• Jednat ekonomicky a v souladu se strategií udržitelného rozvoje

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

ohodnocení

• zvažovali při plánování a posuzování určité činnosti (v pracovním procesu i v běžném

životě) možné náklady, výnosy a zisk, vliv na životní prostředí, sociální dopady

• efektivně hospodařili s finančními prostředky

• nakládali s materiály, energiemi, odpady, vodou a jinými látkami ekonomicky a s ohledem

na životní prostředí

1. ročník
Garant předmětu: Ing. Marcela Hrejsová, 20 Ročně, P

Základy účetnictví a daňové evidence
Dotace učebního bloku: 12
Výsledky vzdělávání

Žák:
charakterizuje předmět účetnictví a vymezí základní pojmy –
účetní jednotka, účetní období

•

charakterizuje předmět daňové evidence, vymezí okruh osob
vedoucích daňovou evidenci

•

vyjmenuje knihy používané obvykle pro vedení daňové evidence•

Učivo

    •  předmět a právní úprava daňové evidence podnikatele, předmět
a právní úprava účetnictví                                         
    •  účetní doklady - význam a druhy, náležitosti účetních dokladů,
oběh účetních dokladů a postup jejich zpracování           
    •  vyhotovování účetních dokladů - PPD, VPD, faktura, příkaz k
úhradě, bankovní výpis                                                   
    •  účetní knihy - formy, deník, hlavní kniha, kniha analytické
evidence                                                                          
    •  základy účetnictví - rozvaha, funkce, forma, obsah
a členění                                                                                     
    •  sestavení rozvahy, základní změny rozvahových položek
    •  účet - podstat a funkce, forma, podvojný zápis, obraty a zůstatky
na účtech
    •  rozpis rozvahy do účtů, třídění účtů, účtová osnova a účtový
rozvrh
    •  daňová evidence - deník příjmů a výdajů
    •  zápis příjmů a výdajů do deníku příjmů a výdajů
    •  evidence majektu a závazků - kniha pohledávek a závazků
    •  zápis do knihy pohledávek a závazků
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1. ročník

Průřezová témata

IKT

ODS

ČŽP

přesahy do učebních bloků:

Právo

3. ročník
Podnikání

Praktické cvičení z účetnictví

Zahájení podnikání z pohledu
účetnictví

Chod podniku

Založení podniku

přesahy z učebních bloků:

Matematika

1. ročník
Číslo a proměnná

literatura

Učebnice účetnictví pro střední
školy a veřejnost

I. a II. díl

materiály, pomůcky

Účtová osnova

didaktická technika ostatní

Uzavření daňové evidence
Dotace učebního bloku: 2
Výsledky vzdělávání

Žák:
popíše jednotlivé činnosti související s provedením inventarizace•
provede dokladovou inventarizaci bankovních účtů, pohledávek a
závazků

•

vyčíslí inventarizační rozdíly•
sestaví přehled majetku a závazků v daňové evidenci•

Učivo

    •  inventarizace majetku a závazků, přehled majektu a závazků
    •  uzávěrkové operace v daňové evidenci, účetní uzávěrka 
 

Průřezová témata

IKT

ODS

ČŽP

přesahy do učebních bloků:

Praktické cvičení z účetnictví

3. ročník
Konečná rozvaha a výkaz zisku a
ztráty

přesahy z učebních bloků:

literatura

Učebnice účetnictví pro střední
školy a veřejnost

I. a II. díl

materiály, pomůcky

Účtová osnova

didaktická technika ostatní

Daňová soustava
Dotace učebního bloku: 6
Výsledky vzdělávání

Žák:
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•
vymezí náležitosti daňových dokladů•
vypočítá DPH na vstupu, na výstupu a výslednou daňovou
povinnost (nadměrný odpočet)

•

stanoví zálohy na daň silniční a termíny jejich splatnosti•
vypočítá daň silniční a vyhotoví daňové přiznání k dani silniční•

Učivo

    •  charakteristika daňové soustavy, druhy daní
    •  daň z příjmů - vysvětlení problematiky
    •  praktická ukázka daňového přiznání k dani z příjmu fyzických
osob
    •  daň z přidané hodnoty - plátci a neplátci DPH
    •  praktická ukázka daňového přiznání k DPH
    •  daň silniční, vysvětlení a daňové přiznání
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1. ročník

Průřezová témata

IKT

ODS

ČŽP

přesahy do učebních bloků:

Ekonomika

3. ročník
Daňová soustava ČR

přesahy z učebních bloků:

literatura

Učebnice účetnictví pro střední
školy a veřejnost

I. a II. díl

materiály, pomůcky

Účtová osnova

didaktická technika

kalkulátor
osobní kalkulačka

ostatní

PC a didaktická technika
Technika instalovaná v
počítačové učebně a technika
v audiovizuální učebně.

Pomůcky

Aktivity, pomůcky, soutěže

Účtová osnova pro

podnikatele

•

2. ročník
Garant předmětu: Ing. Marcela Hrejsová, 30 Ročně, P

Peněžní prostředky
Dotace učebního bloku: 5
Výsledky vzdělávání

Žák:
účtuje o pokladně na základě příjmových a výdajových pokladních
dokladů

•

vyhotoví pokladní příjmové a výdajové doklady•
vede pokladní knihu•
účtuje na základě bankovního výpisu•
účtuje o ceninách•

Učivo

    •  finanční účty - členění, evidence, oceňování,
    •  pokladna, příjmy a výdaje, peníze na cestě, vallutová pokladna,
ceniny
    •  inventarizace, inventarizační rozdíly
    •  bankovní účty - druhy
    •  úvěry, cenné papíry

Průřezová témata

IKT

ODS

ČŽP

přesahy do učebních bloků:

Ekonomika

2. ročník
Financování podniku
Banky a bankovní soustava

Praktické cvičení z účetnictví

3. ročník
Počáteční rozvaha

Písemná a ústní komunikace

Písemnosti spojené s platebním
stykem

přesahy z učebních bloků:

Ekonomika

1. ročník
Zabezpečení hlavní činnosti oběžným
majetkem

2. ročník
Banky a bankovní soustava

literatura

Učebnice účetnictví pro střední
školy a veřejnost

I. a II. díl

materiály, pomůcky

Účtová osnova

didaktická technika

kalkulátor
osobní kalkulačka

ostatní

PC a didaktická technika
Technika instalovaná v
počítačové učebně a technika
v audiovizuální učebně.
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2. ročník

Zásoby
Dotace učebního bloku: 7
Výsledky vzdělávání

Žák:
vypočítá pořizovací cenu materiálu•
orientuje se v procesu přijímání zboží (popř. materiálu) na sklad
včetně veškeré písemné evidence

•

vyhotoví příjemku, výdejku•
pracuje s dodacími listy•
účtuje o materiálu a o výrobcích•
účtuje o nákupu a prodeji zboží•
vyplní skladní kartu na základě příjemek a výdejek•

Učivo

    •  zásoby - druhy, pořízení a oceňování zásob při pořízení
a vyskladnění
    •  účtování materiálu podle způsobem  A a B
    •  analytická evidence materiálu
    •  reklamace při dodávkách materiálu, prodej materiálu, materiál
na cestě, nevyfakturované dodávky
    •  inventarizace a inventarizační rozdíly, škody na zásobách
materiálu, oceňování zásob při inventarizaci, manko, přebytek
    •  účtování zboží zp. A a B, předání zboží do prodejen, oceňování
zboží, slevy na nakoupené zásoby
    •  nedokončená výroba, polotovary a výrobky
 

Průřezová témata

IKT

ODS

ČŽP

přesahy do učebních bloků:

Písemná a ústní komunikace

3. ročník
Písemnosti při plnění obchodních
smluv

přesahy z učebních bloků:

Ekonomika

1. ročník
Zabezpečení hlavní činnosti oběžným
majetkem

Písemná a ústní komunikace

2. ročník
Písemnosti při obchodování

literatura

Učebnice účetnictví pro střední
školy a veřejnost

I. a II. díl

materiály, pomůcky

Účtová osnova

didaktická technika

kalkulátor
osobní kalkulačka

ostatní

PC a didaktická technika
Technika instalovaná v
počítačové učebně a technika
v audiovizuální učebně.

Dlouhodobý majetek
Dotace učebního bloku: 8
Výsledky vzdělávání

Žák:
charakterizuje hmotný majetek v daňové evidenci•
uvede členění dlouhodobého majetku v účetnictví•
účtuje o pořízení, převzetí a odpisech dlouhodobého majetku•
zatřídí hmotný majetek do odpisových skupin podle zákona o
daních z příjmů

•

účtuje o vyřazení dlouhodobého majetku•
počítá daňové odpisy rovnoměrné a zrychlené•

Učivo

    •  členění dlouhodobého majetku - hmotný, nehmotný a finanční
majetek, pořizování dlouhodobého majetku
    •  oceňování dlouhodobého majetku - pořizovací cenou, vlastními
náklady, reprodukční cenou, technicko zhodnocení majetku,
evidence majetku
    •  odpisování dlouhodobého majetku - účetní a daňové odpisy
    •  hmotný majetek v daňové evidenci
    •  analytická evidence dlouhodobého majetku
    •  pronájem majetku
    •  vyřazování dlouhodobého majetku
    •  prodej majetku, likvidace majetku

Průřezová témata

IKT

ODS

ČŽP

přesahy do učebních bloků:

Písemná a ústní komunikace

3. ročník
Písemnosti při plnění obchodních
smluv

přesahy z učebních bloků:

Ekonomika

1. ročník
Zabezpečení hlavní činnosti
dlouhodobým majetkem

Písemná a ústní komunikace

2. ročník
Písemnosti při obchodování

literatura

Učebnice účetnictví pro střední
školy a veřejnost

I. a II. díl

materiály, pomůcky

Účtová osnova

didaktická technika

kalkulátor
osobní kalkulačka

ostatní

PC a didaktická technika
Technika instalovaná v
počítačové učebně a technika
v audiovizuální učebně.
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2. ročník

Pohledávky a závazky
Dotace učebního bloku: 6
Výsledky vzdělávání

Žák:
uvede přehled nejtypičtějších pohledávek a závazků podnikatele•
počítá oprávky a zůstatkovou cenu dlouhodobého (hmotného)
majetku

•

vyhotoví fakturu a zachytí ji v knize vystavených faktur•
vyhotoví inventární kartu dlouhodobého (hmotného) majetku•
uvede povinnosti podnikatele – osoby výdělečně činné ve vztahu k
institucím zdravotního a sociálnímu pojištění

•

likviduje přijaté faktury a zachytí je v knize přijatých faktur•
zachytí hotovostní a bezhotovostní úhrady faktur a provede jejich
párování s fakturami

•

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

•

Učivo

    •  zúčtovací vztahy, charakteristika, dělení, charakteristika
a členění pohledávek a závazků
    •  přijaté a poskytnuté zálohy
    •  DPH a podstata, plátce daně, sazby, způsob výpočtu daně
a zaúčtování
    •  pohledávky a závazky z obchodního styku - dodavatelé
a odběratelé
    •  pohledávky a závazky vůči zaměstnancům - mzda 
    •  pohledávky a závazky vůči finančnímu úřadu, institucím
sociálního zabezpečení - daně a odvody na zdravotní a sociální
pojištění

Průřezová témata

IKT

ODS

ČŽP

přesahy do učebních bloků:

Písemná a ústní komunikace

2. ročník
Písemnosti při obchodování
Písemnosti při porušování obchodních
smluv

přesahy z učebních bloků:

Ekonomika

1. ročník
Zabezpečení hlavní činnosti oběžným
majetkem

Písemná a ústní komunikace

2. ročník
Písemnosti při obchodování

literatura

Učebnice účetnictví pro střední
školy a veřejnost

I. a II. díl

materiály, pomůcky

Účtová osnova

didaktická technika

CD a DVD přehrívač, PC
kalkulátor

osobní kalkulačka

ostatní

PC a didaktická technika
Technika instalovaná v
počítačové učebně a technika
v audiovizuální učebně.

Mzda, zdravotní a sociální pojištění
Dotace učebního bloku: 4
Výsledky vzdělávání

Žák:
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

•

Učivo

    •  mzda - charakteristika, výpočet 
    •  zdravotní pojištění
    •  sociální pojištění
    •  přehled příjmů a výdajů pro účely zdravotního a sociálního
pojištění

Průřezová témata

IKT

ODS

ČŽP

přesahy do učebních bloků:

Ekonomika

2. ročník
Mzdy, zdravotní a sociální pojištění

Písemná a ústní komunikace

Písemnosti pracovněprávního
charakteru

přesahy z učebních bloků:

Ekonomika

1. ročník
Zabezpečení hlavní činnosti lidskými
zdroji

2. ročník
Mzdy, zdravotní a sociální pojištění

Písemná a ústní komunikace

Písemnosti pracovněprávního
charakteru

Právo

Zabezpečení hlavní činnosti lidskými
zdroji, pracovněprávní vztahy

Matematika

1. ročník
Číslo a proměnná
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2. ročník

literatura

Učebnice účetnictví pro střední
školy a veřejnost

I. a II. díl

materiály, pomůcky

Účtová osnova

didaktická technika

kalkulátor
osobní kalkulačka

ostatní

PC a didaktická technika
Technika instalovaná v
počítačové učebně a technika
v audiovizuální učebně.

3. ročník
Garant předmětu: Ing. Marcela Hrejsová, 30 Ročně, P

Náklady a výnosy
Dotace učebního bloku: 10
Výsledky vzdělávání

Žák:
uvede členění nákladů a výnosů podnikatele – účetní a daňový
pohled

•

účtuje o nákladech a výnosech ve finančním účetnictví•
provede uzávěrku nákladových a výnosových účtů•

Učivo

    •  charakteristika nákladů a výnosů, členění nákladů a výnosů
    •  zásady a pravidla účtování nákladů a výnosů, analytická
evidence nákladů a výnosů
    •  účtování nákladů - služby, osobní náklady, daně a poplatky, jiné
provozní náklady,
    •  účtování nákladů - odpisy, finanční náklady, mimořádné
náklady, daně z přijmů
    •  účtování výnoů - tržby za vlastní výkony a zboží, změny stavu
zásob, aktivace, jiné provozní výnopsy,
    •  účtování výnosů - finanční výnosy, mimořádné výnosy
    •  časové rozlišování nákladů a výnosů - náklady příštích
období, výdaje příštích období
    •  výnosy příštích období, příjmy příštích období,
    •  dohadné účty pasivní a aktivní, rezervy
    •  leasing

Průřezová témata

IKT

ODS

ČŽP

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Praktické cvičení z účetnictví

3. ročník
Souvislý účetní příklad

Ekonomika

2. ročník
Hospodaření podniku
Financování podniku

literatura materiály, pomůcky didaktická technika ostatní
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3. ročník

Kapitálové účty
Dotace učebního bloku: 5
Výsledky vzdělávání

Žák:
charakterizuje složky vlastního kapitálu•
účtuje o vlastním kapitálu individuálního podnikatele•
účtuje o základním kapitálu v obchodních společnostech•
účtuje o rezervách•
účtuje další dlouhodobé závazky•
uvede možnosti rozdělení zisku a úhrady ztráty v obchodních
společnostech a družstvu

•

účtuje o rozdělení zisku, úhradě ztráty•

Učivo

    •  charakteristika kapitálových účtů, právní forma podnikání
    •  základní kapitál, založení a vznik společnosti, zvýšení
základního kapitálu
    •  ostatní složky vlastního kapitálu - kapitálové fondy, fondy ze
zisku
    •  výsledek hospodaření - rozdělení zisku a úhrada ztráty,
dlouhodobé cizí zdroje - rezervy, bankovní úvěry, dlouhodobé
závazky
    •  účtování individuálního podnikatele
 

Průřezová témata

IKT

ODS

ČŽP

přesahy do učebních bloků:

Ekonomika

2. ročník
Financování podniku

přesahy z učebních bloků:

Praktické cvičení z účetnictví

3. ročník
Souvislý účetní příklad

Ekonomika

2. ročník
Financování podniku
Banky a bankovní soustava

literatura

Učebnice účetnictví pro střední
školy a veřejnost

I. a II. díl

materiály, pomůcky

Účtová osnova

didaktická technika

kalkulátor
osobní kalkulačka

ostatní

PC a didaktická technika
Technika instalovaná v
počítačové učebně a technika
v audiovizuální učebně.

Uzavření účetnictví
Dotace učebního bloku: 5
Výsledky vzdělávání

Žák:
zaúčtuje inventarizační rozdíly•
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•
schematicky sestaví rozvahu•
otevře rozvahové účty na začátku účetního období•

Učivo

    •  inventarizace majetku a závazků, inventarizační rozdíly
    •  uzávěrkové operace v účetnictví - zásoby, časové rozlišení
nákladů a výnosů, dohadné položky, rezervy, kurzové rozdíly,
opravné položky, odpis pohledávek
    •  zjištění hospodářského výsledku
    •  výpočet daně z příjmů a zaúčtování daňové povinnosti
    •  uzavření účtů, účetní závěrka, rozvaha k 31.12., výkaz zisků
a ztrát, přílohy k účetním výkazům, otevření účtů na začátku
účetního období

Průřezová témata

IKT

ODS

ČŽP

přesahy do učebních bloků:

Praktické cvičení z účetnictví

3. ročník
Konečná rozvaha a výkaz zisku a
ztráty

přesahy z učebních bloků:

Praktické cvičení z účetnictví

3. ročník
Souvislý účetní příklad
Konečná rozvaha a výkaz zisku a
ztráty

literatura

Učebnice účetnictví pro střední
školy a veřejnost

I. a II. díl

materiály, pomůcky

Účetní doklady
Účtová osnova

didaktická technika

kalkulátor
osobní kalkulačka

ostatní

PC a didaktická technika
Technika instalovaná v
počítačové učebně a technika
v audiovizuální učebně.
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3. ročník

Souvislý účetní příklad
Dotace učebního bloku: 10
Výsledky vzdělávání

Žák:
vypočítá výsledek hospodaření, sestaví a uzavře účet zisků a ztrát•
schematicky sestaví rozvahu•
otevře rozvahové účty na začátku účetního období•

Učivo

    •  sestavení počáteční rozvahy
    •  rozpis rozvahy do účtů, stanovení počátečních stavů
    •  zaúčtování účetních případů ze všech probraných oblastí
    •  stanovení obratů u jednotlivých účtů
    •  zjištění konečných stavů na jednotlivých účtech
    •  přenos konečných stavů do konečné rozvahy a výsledovky

Průřezová témata

IKT

ODS

ČŽP

přesahy do učebních bloků:

Praktické cvičení z účetnictví

3. ročník
Počáteční rozvaha
Souvislý účetní příklad
Konečná rozvaha a výkaz zisku a
ztráty

přesahy z učebních bloků:

Ekonomika

1. ročník
Zabezpečení hlavní činnosti oběžným
majetkem
Zabezpečení hlavní činnosti
dlouhodobým majetkem
Zabezpečení hlavní činnosti lidskými
zdroji

2. ročník
Hospodaření podniku
Financování podniku
Banky a bankovní soustava
Mzdy, zdravotní a sociální pojištění

Informační a komunikační techologie

3. ročník
Účelový software

literatura

Učebnice účetnictví pro střední
školy a veřejnost

I. a II. díl

materiály, pomůcky

Účtová osnova

didaktická technika

kalkulátor
osobní kalkulačka

ostatní

PC a didaktická technika
Technika instalovaná v
počítačové učebně a technika
v audiovizuální učebně.
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7  Spolupráce se sociálními partnery
Vzdělávací nabídka školy a její srovnání se vzdělávací poptávkou (výsledky monitorování a analýzy

situace na trhu práce ve vztahu k vybraným oborům vzdělání, možnosti uplatnění absolventů)

 Volná pracovní místa jsou ovlivněna strukturou firem v okrese, převažují firmy se zaměřením výroby chemické,

potravinářské, zpracovatelské, stavební, strojírenské a obchodní. Z našich oborů jsou volná pracovní místa pro

obory vzdělání: automechanik, svářeč, stavební dělník ( i pomocný), kuchař číšník a prodavač.

 Důvody neobsaditelnosti nebo špatné obsaditelnosti těchto volných pracovních míst:

    •  malý zájem nebo přímo nezájem pracovat

    •  schopnost a ochota podřídit se stanovenému pracovnímu režimu (hlavně pracovní době)

    •  individuální handicapy na straně uchazečů (zdravotní, sociální,dopravní)

    •  nízká kvalita uchazečů o práci

    •  stále vyšší nároky zaměstnavatelů včetně požadavku praxe v oboru Volná pracovní místa jsou proto po

vyčerpání všech možností obsazována převážně cizinci.

Požadavky sociálních partnerů na kompetence absolventů a návrh na jejích zpracování v ŠVP

 Spolupráce je v současné době založena v první řadě při zajišťování odborného výcviku, který je realizován

u smluvních partnerů. Dále jde o rodiče našich žáků, Úřad práce v Mělníce a o zřizovatele školy. Dotazník byl

zadán rodičům prostřednictvím jejich účasti na třídních schůzkách. Návratnost dotazníků byla 30 % z celkového

počtu žáků, rodiče maturitního oboru odevzdali 48 % vyplněných dotazníků z celkového možného počtu.

Závěry z dotazníků jsou následující:

    1.  Rodiče jsou spokojeni s nabídkou oborů vzdělání.

    2.  Výjimečně navrhují obory vzdělání např. košíkářka, silniční doprava, tesař, truhlář nebo kosmetička.

    3.  Při výběru školy hraje velkou roli tradice školy a její dlouholetá působnost v regionu. Škola je veřejností

dostatečně známa a kladně hodnocena.

    4.  Nástup do školy se pro žáky jednoznačně rozhodnuté pro daný obor vzdělání jeví jako bezproblémový.

    5.  Informace o oborech a škole rodiče považují za dostatečné, velké množství informací je k dispozici na

internetu.

    6.  Předávání informací elektronickou cestou je v současné době ovlivněné možností přístupu k PC doma nebo

v zaměstnání.

    7.  Organizace výuky hodnocena celkem kladně, jednotlivá doporučení rodičů (modernizovat výuku

v odborném výcviku oboru automechanik, lépe vybírat provozní pracoviště z hlediska dopravní obslužnosti, 

vyřešit nedostatky s placením práce v oboru kuchař –číšník, věnovat se používání ochranných pomůcek při OV

(např. v oboru zedník), v teoretickém vyučování možnost opravy známky, upřednostňovat praxi před teorií.

    8.  Spolupráce s učiteli je hodnocena kladně, oceňují trpělivost.

    9.  V otázce, zda má škola pomáhat při výchově, se rodiče přiklánějí k možnosti posílit pravomoci učitelů

v oblasti kázně. Škola by měla napomáhat pěstovat charakterové vlastnosti žáků, např. zodpovědnost,

pracovitost, píli, úctu ke vzdělání, respekt k nadřízeným.

    10.  Velkou pozornost věnují rodiče společenské výchově svých dětí, a to zejména ve službových oborech. Zde

se podle rodičů objevuje velký prostor pro školu.

    11.  V otázce možné pomoci škole v prevenci negativních jevů se rodiče většinou vyjadřují kladně (možnost

testování ze slin).

Požadavky zřizovatele školy vycházejí ze zákona a hlavně ze statistik úřadů práce.

Obecně, platí pro všechny absolventy všech škol, že je nižší zájem o profese, které vykonávají fyzickou práci,

neochota dodržovat pracovní dobu, podřizovat se vyšší autoritě (technik, vedoucí pracoviště, majitel firmy),

nekvalitně odvedená práce.

Odborné firmy zdůrazňují, aby absolvent školy oboru vzdělání "Podnikání" se vyznačoval

náseldujícími schopnostmi: 

    •  komunikativnost

    •  informační gramotnost

    •  dovednost zpracovávat informace
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    •  aktivní znalost dvou cizích jazyků

    •  schopnost pracovat v týmu

    •  odborné ekonomické znalosti

    •  kreativita 

    •  schopnost přípravy projektového cyklu 

    •  pružnost 

    •  znalost a orientace v českém a evropském právu 

    •  schopnost řešení krizových situací 

    •  uplatnitelnost v ziskovém i neziskovém sektoru 

    •  numerická aplikace - používání aritmetických a základních statistických metod při řešení konkrétních

informací

Popis způsobů a postupů konkrétní spolupráce školy se sociálními partnery při realizaci ŠVP

 Spolupráce se sociálními partnery je založena v první řadě na spolupráci při organizaci výuky odborného

výcviku, který je zajišťován u smluvních partnerů. Škola spolupracuje s profesními firmami při zajišťování praxí

a exkurzí žáků v jejich provozech, nabídkou surovin, účastí učitelů na odborných seminářích firem, z nichž

některé školu sponzorují finančně i materiálně. Každoročně zveme odborníky z praxe k závěrečným zkouškám.

Škola je členem mnoha profesních organizací se kterými úzce spolupracuje. Partneři tvorby ŠVP byli seznámeni

se systémem tvorby ŠVP a aktivně přispěli ke stanovení klíčových kompetencí pro daný obor. Sociální partneři

s pedagogickým vzděláním, nebo alespoň pedagogickou zkušeností jsou pro nás nejlepšími spolupracovníky při

tvorbě ŠVP a naší pedagogické práci. Konzultace a stálá interakce probíhá s Úřadem práce Mělník a Úřadem

práce Neratovice. Součástí spolupráce jsou besedy. Cílem besed je seznámení s aktuální situací, nabídka

pracovních míst, požadavky dalších zaměstnavatelů, seznámení se způsobem komunikace s ÚP, základními

legislativními kroky. Hospodářská komora pomáhá škole při náborových akcích a při osvětě. S dalšími

profesními organizacemi škola spolupracuje hlavně v oblasti odborné při zajišťování soutěží, seminářů

a vzdělávacích akcí.

Příklady dosavadní spolupráce s partnery 

 Vztah školy se zřizovatelem je nutné rozvíjet v rámci legislativních norem ke vzájemné spolupráci

a informovanosti. Spolupráce mezi SOŠ a SOU Neratovice a zřizovatelem je na vysoké úrovni.

 Vztah školy k městu Neratovice se rozvíjí oboustranně příznivě. Naši žáci v rámci odborného výcviku či

odborné praxe konají produktivní práci na městském úřadu, žáci oboru vzdělání kuchař číšník organizují pro

představitele města rauty, zaměstnanci MÚ využívají stravovacích služeb na naší škole, v případě potřeby i jiné

obory zapojují produktivní práci ve směru ke zvelebení města Neratovice. Město naopak vychází škole vstříc při

různých příležitostech, např. zapůjčuje obřadní síň pro slavnostní vydávání maturitních vysvědčení, při zahájení

školního roku navštěvuje představitel zastupitelstva města Neratovice naši školu apod.

 Vztah školy k zaměstnavatelům je dán organizací výuky na SOU. Žáci naší školy v rámci praktického vyučování

vykonávají odborný výcvik nebo odbornou praxi u podnikatelských subjektů, kde získávají dovednosti

a zkušenosti ze svého oboru, uplatňují teoretické dovednosti v praxi, vytvářejí si možnosti pro budoucí uplatnění

na trhu práce. U některých oborů vzdělání dochází ke kontaktu s veřejností při poskytování služeb na našich

odloučených pracovištích, např. v oblasti kadeřnictví či prodeje zboží nebo na smluvně zajištěných provozních

pracovištích, např. u automechaniků a autoklempířů v servisech, u kuchařů – číšníků v restauracích a žáků

veřejnosprávní činnosti v kancelářích úřadů apod. Žáci oboru vzdělání zedník v rámci odborného výcviku

zajišťují smluvní akce u fyzických či právnických osob, kuchaři číšníci ve školní jídelně, kde je povoleno

pracoviště odborného výcviku, poskytují služby v oblasti přípravy a obsluhy jídel zaměstnancům a žákům školy

i cizím strávníkům. V rámci doplňkové činnosti, tedy v době po vyučování, žáci oboru vzdělání kuchař – číšník

provádějí prezentaci zajišťováním banketů či rautů k nejrůznějším příležitostem apod.

 Škola zajišťuje dostatečnou informovanost rodičů o jejím životě prostřednictvím písemných informací, www

stránek, osobního kontaktu s vedením školy a s třídními učiteli. Povinností školy je zveřejňovat výroční zprávu

o činnosti školy a zprávu o hospodaření školy za příslušný kalendářní rok, škola se nadále otevírá rodičům,

informace o známkách spojuje s ukázkami činnosti školy, výstavkami apod. (Dny otevřených dveří), umožňuje

rodičům přístup do školy i při jiných příležitostech, pěstovala u nich pocit, že jsou na škole vždy vítáni,

spolupracuje se SRPŠ při organizování zábavných akcí pro mládež, hledá i méně obvyklé formy, např.zvát rodiče

do vyučování, organizovat pro ně přednášky, besedy, účast na projektech apod.

 Spolupráce se základními a okolními středními školami probíhá na základě vzájemné spolupráce, naše škola

informuje základní školy o výsledcích jejich absolventů u přijímacího řízení a následně o jejich dalším studiu.

Zúčastňujeme se schůzek s rodiči na základních školách při náboru nových žáků. S ostatními středními školami

vyvíjíme spolupráci ve směru společné účasti na soutěžích, besedách, exkurzích apod. Dochází k výměně

informací u jednotlivých oborů stejného zaměření.

 Sponzorování se rozvíjí především ve směru získávání většího sponzora pro oblast provozní a investiční. Pro

získání sponzora do oblasti provozní a investiční je nutné nadále rozvíjet pozitivní obraz o škole - image školy,

zdokonalovat počítačovou prezentaci o škole na www stránkách, propagovat školu v médiích, upevňovat vztahy

s regionálním tiskem a kabelovou televizí, pořádat akce pro pedagogy města a okolí (počítačové kurzy, jazykové
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kurzy atd.) a akce pro širší veřejnost. Tento úkol se v průběhu školního roku plnil.

 Aktivity školy uspořádané pro veřejnost SOŠ a SOU Neratovice má určenou osobu pro zajišťování prezentace

školy ve vztahu k veřejnosti, jde o publicistu. Pracovní náplň publicisty spočívá v přípravě podkladů pro www

stránky školy a v jejich předávání dodavatelské firmě, dále prezentuje školu v tisku článkem o činnosti školy, a to

minimálně 1 x za měsíc, zajišťuje osobně nebo prostřednictvím ostatních zaměstnanců příspěvky do kroniky,

vede kroniku, připravuje brožuru, letáky, inzeráty a další materiály pro nábor žáků, kompletuje fotodokumentaci

školy, kontroluje práci nástěnkářů, organizačně zabezpečuje prezentaci školy ve vztahu k veřejnosti při

výstavách, v rámci „Dne otevřených dveří“, při návštěvách ZŠ, při maturitním plesu, při setkáních učitelů

a rodičů na třídních schůzkách, na předváděcích akcích pořádaných úřady práce apod. Do vlastní prezentace

školy se zapojují všichni zaměstnanci školy. Pro účely náboru žáků škola vydává vlastní brožuru a video záznam,

který mají k dispozici na všech základních školách. Každoročně vychází v periodikách Mladá fronta DNES,

PRÁVO, MĚLNICKÝ DENÍK, Neratovické listy apod. náborový článek o škole. Na začátku školního roku

a před „Dnem otevřených dveří“ byl vydán inzerát se základními údaji o náboru.

 SOŠ a SOU Neratovice se dále prezentuje na vlastních webových stránkách. Našim žákům slouží stránky ke

shlédnutí bohaté fotodokumentace z jednotlivých akcí – turistický kurz, lyžařský výcvikový kurz, odborné

exkurze, školní výlety, výstavy, výměnné akce se zahraničními školami apod. Na webových stránkách neustále

aktualizujeme informace o dění ve škole a obrazový materiál z nejrůznějších školních akcí. Domnívám se, že

naše www stránky jsou na velmi dobré úrovni a že poskytují aktuální informace o dění ve škole a o možnostech

dalšího vzdělávání. V naší škole rovněž funguje vnitřní intranet, kde jsou k dispozici základní dokumenty vydané

ředitelstvím školy, např. školní řád, organizační řád, vnitřní řád školy, kolektivní smlouva, výroční zprávy,

pracovní řád, roční plán práce, organizační opatření na příslušný školní rok, dále organizační směrnice, přehled

rozvrhů hodin jednotlivých tříd a učeben, suplování, telefonní seznam zaměstnanců školy a odkazy na důležité

www stránky institucí.
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