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1. PROFIL ABSOLVENTA
Střední podnikatelská škola Hermés MB, Laurinova 1049, 293 01 Mladá Boleslav
Zřizovatel: Hermés MB, s.r.o., Úhelnice 10, 294 06 Březno u Ml. Boleslavi
Název ŠVP: Obchodní akademie
Kód a název oboru vzdělání: 63-41-M/02 Obchodní akademie
Délka a forma studia: čtyřleté denní studium
Stupeň vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Datum platnosti: od 1. 9. 2013

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------

1. 1. Uplatnění absolventa v praxi
Absolventi se uplatní zejména při výkonu skupiny povolání zaměřených na výkon ekonomických,
obchodně podnikatelských a administrativních činností v podnicích všech právních forem
a ostatních organizacích. Příkladem jsou povolání: ekonom, mzdový referent, účetní asistent,
administrativní pracovník, organizační pracovník, personalista, pracovník marketingu,
administrátor počítačové sítě,webmaster, manager firmy, obchodní zástupce a další.
Obecné požadavky pro výkon pracovních činností
-

řídí se profesní etikou
řeší samostatně pohotově a zodpovědně úkoly na svěřeném pracovišti
umí pracovat v týmu a adekvátně jednat s lidmi
je schopen být odpovědným a samostatným podnikatelem
umí se jasně a srozumitelně vyjadřovat

Odborné požadavky
-

ovládá účetnictví
je schopen samostatného vedení evidence podnikatelské činnosti
zná právní normy a problematiku manažerských činností
umí zpracovávat běžné písemnosti podle pravidel normalizované úpravy

1. 2. Specifické výsledky vzdělávání se zaměřením na následující oblasti:
a) ICT a komunikační systémy
- ovládá typické programové vybavení při řešení ekonomických úloh, ovládá textové editory,
tabulkové procesory a databázové systémy, umí elektronicky komunikovat, využívá
počítačové sítě a její řešení, správu sítě, sdělovací techniku, mobilní technologie, sítě GSM,
internet a jeho služby. Ovládá proces tvorby programu, programovací jazyky, umí vytvořit
webové stránky, tvorbu grafiky.
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b) Reklama a marketing
- zná základní marketingové metody, chápe význam a vliv reklamy, reklamní trh, etiku,
regulaci reklamy, reklamní média, hodnocení účinnosti reklamy
- ovládá počítačovou grafiku, grafické formáty a editory, DTP studia
c) Cestovní ruch
- umí samostatně připravovat, organizovat, finančně a techniky zajišťovat zájezdy a
průvodcovskou činnost
- zná specifika daného regionu na základě potřebné zeměpisné znalosti
- orientuje se v oblastech zájmové činnosti (vysokohorská turistika, cykloturistika)
- orientuje se v organizačně-institucionálím uspořádání cestovního ruchu v Evropské unii a
významných destinacích světa
1. 3. Očekávané kompetence absolventa
1. 3. 1. Klíčové kompetence
Klíčové kompetence jsou chápány jako soubor vědomostí, dovedností, postojů a hodnot, které
jsou důležité pro osobní rozvoj jedince, jeho aktivní zapojení do společnosti a pracovní
uplatnění. Jsou univerzálně použitelné v různých situacích. Ve výuce se neváží na konkrétní
vyučovací předměty, lze je rozvíjet prostřednictvím všeobecného i odborného vzdělávání,
v teoretickém i praktickém vyučování, ale i prostřednictvím dalších aktivit doplňujících výuku. U
absolventa byly rozvíjeny všechny klíčové kompetence zejména vzhledem k jeho profesnímu
zaměření. Klíčové kompetence byly stanoveny v souladu s profilem absolventa.
Mezi rozvíjené klíčové kompetence jsou zařazeny:
a)
-

Kompetence k učení
mít pozitivní vztah k učení a vzdělávání, využívat ke svému učení různé informační zdroje
uplatňovat různé způsoby práce s textem
znát možnosti svého dalšího vzdělávání, zejména v oboru a povolání

b)
-

Kompetence k řešení problému
uplatňovat při řešení problému různé metody myšlení
porozumět zadání úkolu nebo určit jádro problému
spolupracovat při řešení problému s jinými lidmi

c) Komunikativní kompetence
- formulovat své myšlenky srozumitelně a souvisle, v písemné podobě přehledně a jazykově
správně
- zpracovávat administrativní písemnosti, pracovní dokumenty i souvislé texty
- dosáhnout jazykové způsobilosti potřebné pro komunikaci alespoň v jednom cizím jazyce
d) Personální a sociální komunikace
- přijímat odpovědně svěřené úkoly
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-

posuzovat reálně své fyzické a duševní možnosti
mít odpovědný vztah ke svému zdraví, pečovat o svůj fyzický i duševní rozvoj

e)
-

Občanská kompetence a kulturní povědomí
dodržovat zákony, respektovat práva a osobnost druhých lidí
jednat v souladu s morálními principy a zásadami společenského chování
chápat význam životního prostředí pro člověka

f) Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám
- mít přehled o možnostech uplatnění na trhu práce v daném oboru, znát obecná práva a
povinnosti zaměstnavatelů a pracovníků
- mít odpovědný postoj k vlastní profesní budoucnosti
g)
-

Matematické kompetence
používat a převádět běžné jednotky
provádět reálný odhad výsledků řešení dané úlohy
efektivně aplikovat matematické postupy při řešení různých praktických úkolů v běžných
situacích

h) Kompetence využívat ICT
- pracovat s osobním počítačem a dalšími prostředky informačních a komunikačních
technologií
- komunikovat elektronickou poštou a využívat prostředky online a offline komunikace
- pracovat s informacemi z různých zdrojů nesenými na různých médiích
1. 3. 2. Odborné kompetence
Absolvent je vzděláván k získání odborným kompetencí, které se vztahují k výkonu pracovních
činností a vyjadřují profesní profil absolventa, jeho způsobilost pro výkon povolání. Odborné
kompetence se odvíjejí od kvalifikačních požadavků na výkon konkrétního povolání a
charakterizují způsobilost absolventa k pracovní činnosti. Tvoří je soubor odborných vědomostí,
dovedností, postojů a hodnot potřebných pro výkon pracovních činností absolventa.

Mezi odborné kompetence patří:
a) Aplikování poznatků z oblasti práva v podnikatelské činnosti
- orientovat se v právní úpravě v pracovně právních a závazkových vztahů
- pracovat s příslušnými právními předpisy
b) Kompetence provádět typické podnikové činnosti
- provádět základní mzdové výpočty, základní výpočty odpisů
- zpracovávat podklady a písemnosti při sjednávání a ukončování pracovního poměru
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c) Kompetence efektivně hospodařit s finančními prostředky
- orientovat se v činnosti bank, pojišťoven, stavebních spořitelen a penzijních fondů
- provádět platební styk a zpracovávat doklady související s hotovostním a
bezhotovostním platebním stykem
- sestavovat kalkulace
d)
-

Dbát na bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci
mít vědomosti o zásadách poskytování první pomoci
znát systém péče o zdraví pracujících
chápat bezpečnost práce jako nedílnou součást péče o zdraví své i spolupracovníků

e) Usilovat o nejvyšší kvalitu své práce
- chápat kvalitu jako významný nástroj konkurenceschopnosti a dobrého jména
podniku
f) Jednat ekonomicky a v souladu se strategií udržitelného rozvoje
- efektivně hospodařit s finančními prostředky
- znát význam, účel a užitečnost vykonávané práce
- ekonomicky nakládat s materiály, energiemi, odpady, vodou a jinými látkami s ohledem
na životní prostředí
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2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO
PROGRAMU
Střední podnikatelská škola Hermés MB, Laurinova 1049, 293 01 Mladá Boleslav
Zřizovatel: Hermés MB, s.r.o., Úhelnice 10, 294 06 Březno u Ml. Boleslavi
Název ŠVP: Obchodní akademie
Kód a název oboru vzdělání: 63-41-M/02 Obchodní akademie
Délka a forma studia: čtyřleté denní studium
Stupeň vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Datum platnosti: od 1. 9. 2013

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------

2. 1. Podmínky přijetí ke studiu
Podmínky přijetí ke vzdělání jsou v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších
předpisů, v platném znění č. 671/204 Sb., ve znění pozdějších předpisů, ve znění vyhlášky č.
394/208 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Nezbytné podmínky pro přijetí ke studiu: studium je určeno pro žáky a další uchazeče, kteří splnili
povinnou školní docházku.
Žáci jsou přijímání na základě průměrného prospěchu v 8. a 9. ročníku základní školy, přihlíží se
k výstupnímu hodnocení žáka.

2. 2. Zdravotní způsobilost
Podmínky zdravotní způsobilosti uchazeče ke vzdělání jsou uvedeny v nařízení vlády č. 689/204
Sb., ve znění pozdějších předpisů, (o soustavě oborů) ve znění pozdějších předpisů.
Zdravotní způsobilost: uchazeči o studium nejsou omezeni stanovením zdravotních požadavků
jdoucích nad rámec požadavků na středoškolské studium.
2. 3. Mimořádně nadaní žáci
Cílem je podporovat a pracovat s těmito žáky následujícími formami:
individuální přístup, využívat náročnější metody a postupy, uplatňovat skupinovou a týmovou
práci, orientovat se i na samostudiu.

2. 4. Celkové pojetí vzdělávání v daném programu
Škola vychovává středoškolsky vzdělané absolventy se všeobecným i odborným vzděláním. Vedle
výchovně vzdělávacího procesu škola věnuje pozornost komplexnímu působení na osobnost
žáka, na jeho schopnost stanovit si hodnotový žebříček, rozvíjet osobní záliby, kulturní činnost a
sportovní činnost. Do výchovného plánu školy jsou zařazena témata protidrogová,
environmentální vzdělávání, sexuální výchova, škodlivost xenofobie a rasismu, psychologie a
umění studovat, mravní výchova, komunikace, kulturní a estetická výchova. Třídní učitelé si
zařazují témata do svých plánů.
Škola vychovává samostatné občany státu a vzhledem k jejich budoucí profesi klade důraz na
jejich odpovědnost, čestnost, důslednost, pracovitost, přesnost, soustavnost a podnikavost. Naši
žáci jsou cílevědomě připravováni na týmovou práci a na vytváření dobrých mezilidských vztahů,
na další studium na vysokých školách, vyšších odborných školách a na uplatnění v praxi včetně
práce a života po vstupu naší země do EU.
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Absolventi oboru vzdělání Obchodní akademie mají znalosti, které jsou v současnosti na trhu
práce velmi potřebné. Škola připravuje odborné pracovníky pro výkon širokého spektra činností a i
pro další vzdělávání. Cílem studia je vybavit žáky kompetencemi nezbytnými pro profesní
uplatnění a celoživotní vzdělávání. Při výuce jednotlivých předmětů se uplatňují vazby na
související učivo jiných předmětů formou mezipředmětových vztahů a žáci si osvojí učivo ve
vzájemných souvislostech prostřednictvím průřezových témat. Žáci ovládají dva světové jazyky
včetně cizojazyčné obchodní korespondence, informační a komunikační technologie, orientují se v
ekonomických problémech, účetnictví, marketingu a managementu. Druhý cizí jazyk si volí z
nabídky - němčina, francouzština nebo ruština. Narůstá význam znalosti francouzštiny jako
důležitého jazyka institucí EU. Mohou zakládat vlastní firmy, pracovat ve všech oblastech
národního hospodářství – průmyslu, bankovnictví, pojišťovnictví, službách, cestovním ruchu,
mezinárodním obchodě, státní správě a samosprávě. Mají možnost i dále studovat na vysokých
školách a vyšších odborných školách.
Pro realizaci vzdělávacích cílů a rozvoje kompetencí ve školním vzdělávacím programu se
preferují metody, které vedou k rozvoji klíčových a občanských kompetencí, k realizaci
průřezových témat a kladou důraz na individuální vzdělávací potřeby žáků.
Na škole se zároveň využívají metody samostatné práce, práce na projektech, skupinové
vyučování, práce v týmu. Odborné kompetence se rozvíjejí formou uvedených metod v odborných
předmětech.
Žáci absolvují povinnou praxi ve 2. a 3. ročníku, kde mají možnost konkrétně rozvíjet odborné
kompetence a učí se pracovat v týmu.
Škola klade důraz na jazykovou výuku, účastní se zahraničních zájezdů apod. Cílem je
odbourávat jazykové a komunikační bariéry a provádět marketingové studie ve vybraných firmách
regionu. Žáci tak nasbírají cenné zkušenosti a jsou dobře připraveni zapojit se do praktického
života nejen v rámci ČR, ale v měřítku Evropy.

2. 4. 1. Realizace průřezových témat
Školským vzdělávacím programem se prolínají čtyři průřezová témata:





Občan v demokratické společnosti
Člověk a životní prostředí
Člověk a svět práce
Informační a komunikační technologie

Prostupují celým vzděláním a promítají se v řadě činností, ve výuce včetně praktického vyučování
a ve studentských projektech.
Občan v demokratické společnosti


Zařazení tohoto průřezového tématu přispívá k vytváření demokratického prostředí ve
škole, které je založeno na vzájemném respektování, spolupráci, účasti a dialogu všech
subjektů. K naplnění cíle přispívá i rada studentů.
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Exkurze pro studenty do poslanecké sněmovny a parlamentu ČR.
Součástí výchovy k demokratickému občanství je vyžadování slušného chování žáků
k sobě navzájem i k učitelům, udržovat vzájemná respekt a individuální přístup vzhledem
k počtu studentů ve třídě a na škole.
Žáci se účastní různých charitativních akcí.

Člověk a životní prostředí



Ekologická hlediska jsou uplatňována v běžném provozu školy
Dbáno na úspornost a hospodárnost

Člověk a svět práce



Učitelé motivují žáky k tomu, aby si uvědomovali odpovědnost za vlastní život, význam
vzdělání pro život.
Aby rozpoznávali své reálné kvality a předpoklady a zvažovali možnost svého pracovního
uplatnění.

Informační a komunikační technologie


Škola vytváří podmínky pro rozvoj schopnosti žáků efektivně používat prostředky ICT
v každodenním běžném životě.

2. 4. 2. Realizace klíčových a odborných kompetencí v části 1. 3.
2. 5. Hodnocení žáků
Hodnocení žáků je stanoveno klasifikačním řádem, uveřejněné ve školním řádu. Pravidla
hodnocení žáků, který vychází ze zákona č.561/2004 Sb., (školský zákon), ve znění pozdějších
předpisů,a vyhlášky č.13/2005 SB., ve znění pozdějších předpisů.
Způsob a pravidla hodnocení
Podklady pro hodnocení a klasifikaci výsledků výchovy a vzdělávání získávají učitelé zejména
následujícími metodami, formami a prostředky:
-soustavným diagnostickým pozorováním žáků
-soustavným sledováním výkonu žáka a jeho připravenosti na vyučování, dochvilnosti, zájmu o
studium
-aktivním přístupem žáků k vyučování, zpracováním zadaných úkolů, úpravou studijního
materiálu, účastí na školních akcí
-různými druhy zkoušek (písemné, ústní, grafické, praktické, pohybové)
-ročníkovými písemnými, praktickými zkouškami, seminárními pracemi
-vedením písemného záznamu o průběhu praktického vyučování
-sebehodnocením žáka
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-účastí na soutěžích, přehlídkách, projektech souvisejících se vzděláváním
-dodržováním předpisů BOZP a PO
Žáci jsou hodnoceni průběžně po celou dobu klasifikačního období. Bližší informace o zásadách
hodnocení žáků jsou uvedeny ve školním řádu (dostupný na intranetu školy). Celkové hodnocení
spočívá v kombinaci rozličných metod, forem a prostředků hodnocení, viz výše. Učitel vždy
oznamuje žákovi výsledek každé klasifikace, zhodnotí klady i nedostatky jeho projevů, výkonů,
písemností, praktických činností, výrobků. S výsledky hodnocení seznámí učitel žáka bez
zbytečného odkladu. Učitel vede žáky k sebepoznání a sebehodnocení, učí hodnotit práci jiných.
Provádí komplexní, všestranné hodnocení.
2. 6. Způsob ukončení vzdělávání
Vzdělávání je ukončeno maturitní zkouškou. Dokladem o dosažení středního vzdělání je
vysvědčení o maturitní zkoušce. Obsah a organizace maturitní zkoušky se řídí školským zákonem
a vyhláškou o ukončování studia ve středních školách. Stupeň dosaženého vzdělání je střední
odborné vzdělání s maturitní zkouškou.
Maturitní zkouška se řídí dle platného školského zákona pro aktuální školní rok. Má dvě části,
společnou a profilovou. Žák získá střední vzdělání s maturitní zkouškou, jestliže úspěšně vykoná
obě povinné části.
Maturitní zkouška:
1. Povinná zkouška
2. Povinná zkouška
3. Povinná zkouška
4. Povinná zkouška

Český jazyk a literatura
Cizí jazyk nebo Matematika
Odborné předměty (účetnictví, ekonomika, PEK)
Informační technologie nebo Marketing a reklama nebo Cestovní ruch

Poznámka
Praktická maturitní zkouška z odborných předmětů:
1. Předmět ekonomika – oblast: daní, mzdových a osobních nákladů, kalkulací a rozpočtů
zásobování, úvěrové politiky, investiční politiky a finanční analýzy
2. Předmět písemná a elektronická komunikace – oblast: komunikace v obchodním styku,
písemností ve styku s peněžními ústavy a poštou, právních písemností
3. Předmět účetnictví – oblast: souhrnného účetního příkladu, daňových a účetních odpisů,
hospodářského výsledku podnik
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3. VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI
POTŘEBAMI
Střední podnikatelská škola Hermés MB, Laurinova 1049, 293 01 Mladá Boleslav
Zřizovatel: Hermés MB, s.r.o., Úhelnice 10, 294 06 Březno u Ml. Boleslavi
Název ŠVP: Obchodní akademie
Kód a název oboru vzdělání: 63-41-M/02 Obchodní akademie
Délka a forma studia: čtyřleté denní studium
Stupeň vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Datum platnosti: od 1. 9. 2013

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------

3. 1. Zdravotní postižení
Zdravotním postižením je míněno mentální, tělesné, zrakové nebo sluchové postižení, vady řeči,
souběžné postižení více vadami, autismus a vývojové poruch učení nebo chování. Míra
zdravotního postižení je vždy posuzována s požadavky na zdravotní způsobilost k výkonu
povolání. Toto stanovisko vydává příslušný registrující praktický lékař (podmínky zdravotní
způsobilosti uchazeče ke vzdělávání jsou uvedeny v nařízení vlády č.689/2004 ve znění
pozdějších předpisů).
3. 2. Zdravotní znevýhodnění
Zdravotním znevýhodněním je chápáno zdravotní oslabení, dlouhodobá nemoc nebo lehčí
zdravotní poruchy vedoucí k poruchám učení a chování.
3. 3. Sociální znevýhodnění
Sociálním znevýhodněním se rozumí rodinné prostředí s nízkým sociálně kulturním postavením,
ohrožení sociálně patologickými jevy, nařízená ústavní výchova nebo uložená ochranná výchova,
postavení azylantů.
Speciální vzdělávací potřeby žáků zjišťuje příslušné školské poradenské zařízení.
Při práci s touto skupinou žáků využívá škola následující postupy:
 spolupráce se školskými poradenskými zařízeními
 vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu
 přiměřená tolerance v jednotlivých předmětech
 individuální přístup k žákům
 speciální technické, materiální vybavení (neslyšící žáci)
 úzká spolupráce školy s rodinou
 zapůjčení učebnic a dalšího studijního materiálu
 finanční příspěvek sdružení Rodičů a přátel školy
 péči o osvojení si českého jazyka (azylanti)
 seznámení s českým prostředím, jeho kulturními tradicemi, s hodnotami a principy
demokracie
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4. UČEBNÍ PLÁN
Střední podnikatelská škola Hermés MB, Laurinova 1049, 293 01 Mladá Boleslav
Zřizovatel: Hermés MB, s.r.o., Úhelnice 10, 294 06 Březno u Ml. Boleslavi
Název ŠVP: Obchodní akademie
Kód a název oboru vzdělání: 63-41-M/02 Obchodní akademie
Délka a forma studia: čtyřleté denní studium
Stupeň vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Datum platnosti: od 1. 9. 2013
UČEBNÍ PLÁN

počet hodin za týden
Vyučovací předmět

1.R

2.R

3.R

4.R

celkem za
studium

Povinné předměty

zkratka

Český jazyk

ČJ

1

1

1

2

5

Cizí jazyky1

PAJ/PNJ/PRJ

4

4

3

4

15

Cizí jazyky2

DAJ/DNJ/DRJ

3

3

2

3

11

Dějepis

D

2

1

Občanská nauka

ON

1

1

Právo

PRA

Základy přírodních věd(fy, ch, bi, eko)

ZPV

2

2

Matematika

MAT

2

2

3

3

8

Estetika

EST

2

3

2

2

9

Tělesná výchova

TV

2

2

2

2

8

3
1

3

2

Lyžařský výcvikový kurz

1

4

1 týden

Sportovní kurz

1 týden

1 týden

1 týden

Informační a komunikační technologie

ICT

Grafika a komunikační systémy

GKS

Studentský projekt

SPR

Písemná a elektronická komunikace

PEK

2

2

Ekonomika

EKO

3

3

2

2

2 týdny

Odborná praxe

3

2

2

8

2

2

4

5 měsíců

5 měsíců

2

2

8

3

2

11

2 týdny

Marketing

MAR

2

Management

MAN

2

Statistika

STA

Fiktivní firma

FIF

Účetnictví

UCE

2

3

Hospodářský zeměpis

HOZ

2

2

Cestovní ruch

CR

Ekonomický seminář

EKS

4 týdny
2

4
2

2

2

3

2

2

3

11
4

2

2

4

1

1

nepovinné předměty *

4

Matematická cvičení

MCV

2

Seminář v anglickém jazyce

SAJ
SNJ

2
2

4

Seminář v německém jazyce

2
2
34

35

132

celkem

30

33

2

4

4

* žák si může zvolit libovolný nepovinný předmět, výuka bude realizována při přihlášení dostatečného počtu žáků
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4. 1. Forma a podíl praktického vyučování
Odborné praxe žáků v reálných pracovních podmínkách v rozsahu čtyři týdny v průběhu 2. a 3.
ročníku ve firmách mladoboleslavského regionu. Cílem zařazení praxí je seznámení žáků s
reálnými provozy a pracovišti a získání informací pro jejich rozhodování o budoucím uplatnění a
studiu.
V rámci rozvoje komunikačních dovedností žáci sami jednají se zástupci firem o uzavření dohody
pro výkon odborné praxe. Náplní praxe je seznámení žáků s reálnými pracovišti. Na základě
Dohody o zabezpečení odborné praxe vykonávají různě náročné administrativní činnosti, (opisy
textů, třídění dokladů, psaní a rozesílání pozvánek atd.), seznámí se s organizační činností na
jednotlivých úsecích podniku.
Na závěr praxe žák vypracuje zprávu jejíž minimální obsah (předmět činnosti organizace,
organizační schéma organizace, činnost žáka v jednotlivých dnech, vlastní zhodnocení žáka) i
rozsah je žákům předán před nástupem na odbornou praxi. Součástí zprávy je rovněž hodnocení
odpovědným pracovníkem organizace, kde žák vykonával praxi. Žákovská zpráva je součástí
klasifikace předmětu ekonomika (hodnotí se formální náležitosti, obsah, ukázky činností).
Za zajištění odborné praxe zodpovídají učitelé odborných předmětů, kteří žákům předají seznam
firem v regionu a blízkém okolí, které se školou trvale spolupracují nebo mají zájem o spolupráci
se školou. V průběhu praxe jsou žáci kontrolováni na pracovištích. O provedení kontroly se
pořizuje Záznam o kontrole odborné praxe.

4. 2. Přehled využití týdnů ve školním roce

Činnost
Vyučování dle rozpisu učiva
Lyžařský kurz
Letní sportovní kurz
Odborná praxe
Maturitní zkouška
Časová rezerva

Celkem týdnů

1. ročník

2. ročník

3. ročník

4. ročník

34

34

34

30

-

1

-

-

1

-

-

-

-

2

2

-

-

-

-

1

5

3

4

3

40

40

40

34
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4. 3. Transformace RVP do ŠVP

Škola:

Střední škola podnikatelská Hermés MB s.r.o

Kód a název RVP:

63-41-M/02 Obchodní akademie

Název ŠVP:

Obchodní akademie
ŠVP

RVP
Vzdělávací oblasti a obsahové
okruhy

Minimální počet vyuč. hodin
za studium
týdenních

celkový

5

160

Vyučovací předmět

Počet vyučovacích hodin za studium
Týdenních

Dh*

celkový

Jazykové vzdělávání:
český jazyk
cizí jazyky

18

576

Společenskovědní vzdělávání

5

160

Přírodovědné vzdělávání

4

128

Matematické vzdělávání

8

256

Estetické vzdělávání

5

160

Vzdělávání pro zdraví

8

256

Český jazyk

5

Cizí jazyky 1

15

Cizí jazyky 2
Seminář v CJ (NP*)
Dějepis
Občanská nauka
Právo

11
4
3
3
3

Základy přírodních věd

4

136

Matematika

8

264

Matematická cvičení (NP*)

4

Estetika

9

Tělesná výchova
Lyžařský výcvikový kurz
Sportovní kurz
Informační a komunikační
technologie
Vzdělávání v ICT

6

192

Písemná a ústní komunikace

4

128

Grafika a komunikační
systémy
Studentský projekt
Písemná a elektronická
komunikace
Ekonomika

Podnik, podnikové činnosti, řízení
podniku

16

512

Finance, daně, finanční trh

9

288

Tržní ekonomika, národní a
světová ekonomika

5

160

Disponibilní hodiny

35

1 120

Celkem

128

4 096

162
494
8

362
128
102
102
98

4

128
2

298

8

264

1 týden
1 týden

x
x

8

264
6

4

8

128

4

264

11

366

Marketing
Management
Statistika
Fiktivní firma

4
2
2
2

5

128
68
68
60

Účetnictví

11

2

362

Hospodářskáý zeměpis

4

Cestrovní ruch

4

Ekonomiský seminář

1

128
4

128
30

35
130

4276

Odborná praxe

4 týdny

Odborná praxe

4 týdny

Kurzy

0 týdnů

Kurzy

2 týdny

*Dh – disponibilní hodiny
*NP – nepovinný předmět
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5. UČEBNÍ OSNOVY PŘEDMĚTŮ
Střední podnikatelská škola Hermés MB, Laurinova 1049, 293 01 Mladá Boleslav
Zřizovatel: Hermés MB, s.r.o., Úhelnice 10, 294 06 Březno u Ml. Boleslavi
Název ŠVP: Obchodní akademie
Kód a název oboru vzdělání: 63-41-M/02 Obchodní akademie
Délka a forma studia: čtyřleté denní studium
Stupeň vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Datum platnosti: od 1. 9. 2013

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------

5. 1. Český jazyk

Celkový počet vyučovacích hodin: 162
Český jazyk

Název předmětu
Ročník

1.

2.

3.

4.

Celkem

Počet hodin týdně

1

1

1

2

5

Pojetí předmětu
Obecný cíl předmětu
Předmět český jazyk je základem všeobecného vzdělání. Základním cílem je vychovat žáky ke
kultivovanému jazykovému projevu a přispět k rozvoji komunikačních dovedností a schopností.
Utváří hodnotové orientace a postoje, a to nejen v oblasti umělecké a kulturní, ale i v oblasti
společenské a mezilidské.
Charakteristika učiva
Vyučování předmětu směřuje k dovednosti a schopnosti mluvit a jednat s lidmi kultivovaně, ústně i
písemně se vyjadřovat, používat spisovného jazyka jako kodifikované společenské normy,
aplikovat získané poznatky, pracovat s textem a informacemi. Tento obsah je naplňován v oblasti
jazykové a slohové, které se vzájemně prolínají.
Žáci jednají odpovědně, samostatně, aktivně a iniciativně, jednají v souladu s morálními principy,
přispívají k uplatňování demokratických hodnot, myslí kriticky, tj. dokážou zkoumat věrohodnost
informací, tvoří si vlastní úsudek a jsou schopni o něm diskutovat.
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Didaktické pojetí výuky, výukové strategie
Výuka navazuje na vědomosti a dovednosti žáků ze základní školy a rozvíjí je vzhledem ke
společenskému a profesnímu zaměření žáků. Ve výuce jsou používány všechny tradiční
metodické postupy:
- výklad, řízený rozhovor, rozbor uměleckého textu
- aktivizační metody – referáty, prezentace výsledků individuální i
týmové práce
- samostatné vyhledávání informací (internet, knihovna)
Kritéria hodnocení žáků
Způsoby hodnocení spočívají v kombinaci známkování a slovního hodnocení. Hodnocení je
v souladu se školním klasifikačním řádem. Doporučuje se minimálně 6 známek za pololetí (2
z ústního a 4 známky z písemného zkoušení) včetně jedné známky z kontrolní slohové práce.
V každém ročníku jsou stanoveny 2 kontrolní slohové práce za rok, podle výběru učitele 2 školní,
nebo 1 školní a 1 domácí.
Přínos předmětu k rozvoji klíčových kompetencí, průřezových témat a mezipředmětových
vztahů
Rozvíjené klíčové kompetence:


kompetence komunikativní - žák je v předmětu veden k tomu, aby se vyjadřoval
přiměřeně účelu jednání a komunikační situaci v projevech mluvených i psaných a vhodně
se prezentoval, aby formuloval své myšlenky srozumitelně a souvisle, v písemné podobě
přehledně a jazykově správně, aby zpracovával administrativní písemnosti, pracovní
dokumenty i souvislé texty na běžná i odborná témata, aby dodržoval jazykové a stylistické
normy i odbornou terminologii



občanské kompetence a kulturní povědomí - aby žák zaznamenával písemně podstatné
myšlenky a údaje z textů a projevů jiných lidí, aby se vyjadřoval a vystupoval v souladu se
zásadami kultury projevu a chování



kompetence k řešení problémů - žák je schopen samostatně řešit problémy a
spolupracovat se svými spolužáky



kompetence využívat prostředky IKT a pracovat s informacemi - žák se orientuje
v literatuře, v knihovnickém systému a na internetu
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Rozvíjená průřezová témata:


občan v demokratické společnosti - výuka v předmětu směřuje k tomu, aby žák měl úctu
k materiálním i duchovním hodnotám, aby získal schopnosti vyhledávat informace a
pracovat s nimi, aby si osvojil dovednost jednat s lidmi, aby se orientoval v masových
médiích (tištěná média, titulky, práce s textem, rozdíl mezi zprávou a komentářem, tištěná
reklama, rozlišení faktů od názorů na ně), aby rozvíjel komunikativní a personální
kompetence a osvojil si práci s informacemi



člověk a svět práce - výuka směřuje k tomu, aby žák uměl vyhledávat a posuzovat
informace o profesních záležitostech, aby si osvojil vhodné způsoby verbální a neverbální
komunikace při důležitých jednáních, aby uměl komunikovat s potencionálními
zaměstnavateli a uvědomoval si odpovědnost za vlastní život a význam vzdělání

Rozvíjené mezipředmětové vztahy:
V předmětu český jazyk se uplatňují mezipředmětové vztahy k předmětům literatura, cizí jazyky,
dějepis, občanská nauka a informační a komunikační technologie.
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Rozpis učiva a výsledků vzdělávání:
Ročník: 1.

Počet hodin v ročníku: 34

Výsledky vzdělávání

Tematické celky

Žák:
 orientuje se v odborné příručce,
ověřuje si potřebné jevy
 znalosti uplatňuje v projevu
mluveném i psaném

Hlavní principy českého pravopisu

















- práce s Pravidly českého pravopisu
- upevňování a doplňování znalostí

Obecné poučení o slohu
vyjadřuje se srozumitelně,
správně
ovládá techniku mluveného slova
rozpozná funkční styl
umí klást otázky a formulovat
adekvátní odpovědi

- slohotvorní činitelé objektivní a subjektivní
- vyjadřování přímé i zprostředkované, dialogické,
monologické, projevy připravené a nepřipravené
- funkční styly
Projevy prostě sdělovací

sestaví jednoduché propagační
útvary
využívá také vhodné grafické
úpravy

- základní znaky, postupy a jazykové prostředky
- krátké informační útvary (zpráva, inzerát, vyplňování
formulářů, plakát, reklama)
- grafická a formální úprava jednotlivých
písemných projevů
Další důležité útvary pracovního charakteru

orientuje se v odborném i
uměleckém textu
- výpisek, osnova, konspekt
vyhledává podstatné poznatky a - podoby obsahu a rejstříku
myšlenky
zachovává logickou návaznost
dokáže si podle výkladu nebo z
psaného textu zapsat smysluplné
poznámky
Vypravování
vhodně využívá jednotlivé
slohové postupy
- rozvíjení slovní zásoby
posoudí vhodnost slovní zásoby - využívání různých podob jazyka
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Projevy mluvené a psané (referát)
používá správné gramatické
tvary a větné konstrukce
v písemním projev uplatňuje
znalosti z českého pravopisu
řídí se zásadami správné
výslovnosti
je schopen přednést konkrétní
řečnický projev

- kompozice referátu
- jazykové prostředky
- zásady správné výslovnosti, asimilace znělosti
- slovní přízvuk
- zvuková podoba věty

Práce s jazykovými příručkami
pohotově se orientuje v
Pravidlech a užívá poznatků v
písemných projevech

- psaní velkých písmen
2 slohové práce

prokáže samostatnost, bohatství
slovní zásoby, dodržení
jazykového stylu a formy
Všestranné jazykové rozbory
rozlišuje slovní druhy, jejich
lexikální a gramatické významy
- rozvíjení a upevňování základních poznatků ze
rozeznává a opraví stylistické
skladby, tvarosloví, stylistiky
chyby
rozlišuje logickou stavbu větných
celků
umí tvořit větné konstrukce podle
schématu
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Ročník: 2.

Počet hodin v ročníku: 34

Výsledky vzdělávání

Tematické celky

Žák:
 vystihne charakteristické znaky
různých druhů textů
 vyhledává popisy osob
v literatuře
 hodnotí jazykové prostředky
 sestaví charakteristiku osoby ve
vztahu k vybrané profesi

Popis a charakteristika



- popis prostý a odborný
- popis osoby
- druhy charakteristiky
- jazykové prostředky
- charakteristika osoby a její vztah k výkonu povolání

Životopis
sestaví vlastní životopis
- kompozice životopisu
- jazykové prostředky












Korespondence
využívá emocionální a emotivní
stránky slova
vyjadřuje postoje neutrální
vyjadřuje se věcně správně,
jasně a srozumitelně

- dopis osobní a formální
- administrativní korespondence (dopis, žádost, zápis z
porady…)

Verbální a neverbální komunikace
všímá si projevů neverbální
komunikace
rozumí některým ustáleným
projevům

- formy neverbální komunikace
- neverbální komunikace v mezilidských vztazích
Druhy řečnických projevů

řídí se zásadami správné
výslovnosti
chápe rozdíl mezi projevem
mluveným a psaným
je schopen přednést konkrétní
řečnický projev

- téma, kompozice, jazykové prostředky
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Nauka o slově a slovní zásobě
nahradí cizí slovo českým
ekvivalentem a naopak
v písemném projevu využívá
poznatků z tvarosloví

- slovo a jeho významy
- cizí slova v českém jazyce
- přehled slovních druhů
- slovní zásoba a její rozvrstvení
- tvoření nových slov a způsoby obohacování slovní
zásoby
Fonetika

řídí se zásadami správné
výslovnosti
ovládá techniku mluveného
slova
řídí se zásadami hlasové
hygieny

- tvoření hlásek
- dělení souhlásek podle způsobu tvoření
- asimilace znělosti

Všestranné jazykové rozbory
tvoří větné celky podle daných
konstrukcí
rozlišuje větné vztahy
uplatňuje znalosti ze skladby při
logickém vyjadřování

- tvoření vět a větných konstrukcí
- určování vztahů a závislosti
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Ročník: 3.
Výsledky vzdělávání

Počet hodin v ročníku: 34
Tematické celky

Žák:
Dialog, diskuse, polemika, interview
 ovládá techniku mluveného slova
 umí klást otázky, vhodně
formulovat odpovědi

















Zdokonalování jazykových znalostí a dovedností
orientuje se ve výstavbě textu
uplatňuje znalosti ze skladby ve - věty jednočlenné a dvojčlenné
svém logickém vyjadřování
- základní a rozvíjející větné členy
získává jistotu v pravopise shody - několikanásobné větné členy
a interpunkce
Úvaha, kritika, recenze
vhodně používá úvahový postup
a příznačné jazykové prostředky
vytvoří úvahu i kritickou úvahu

- úvahový postup jako základ některých útvarů
odborného a publicistického stylu
- funkce úvahy v literatuře, odlišnost úvahových postupů

Tvarosloví
užívá správné tvary v projevech
mluvených i psaných
pracuje s jazykovými příručkami
uplatňuje znalosti českého
pravopisu

- doplňování gramatických znalostí
- užívání správných tvarů
- mluvnické kategorie, jejich formální a komunikační
funkce

Útvary stylu publicistického
vystihne charakteristické znaky
publicistického stylu
má přehled o základních
žánrech, o denním tisku
posoudí vliv reklamy na životní
styl
vystihne základní prostředky
reklamy

- publicistické druhy a žánry
- postupy a prostředky publicistického stylu
- jazykové a nejazykové prostředky reklamy
- funkce reklamy a její vliv na životní styl
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Komunikace a zdravé sebevědomí
chápe komunikaci jako základ
kontaktu s druhými lidmi
dokáže vhodně komunikovat
řeší běžné i méně obvyklé
situace

- poznej sám sebe
- asertivita a asertivní chování
- asertivní dovednosti
- agresivní a pasivní jednání

Obecné výklady o jazyce
rozlišuje různé podoby jazyka
vysvětlí jeho historické kořeny a
příbuzné vztahy s ostatními
jazyky
chápe jazyk jako jev, ve kterém
se odráží historický a kulturní
vývoj národa

- různé podoby jazyka (obecná čeština, nářečí, slang,
argot)
- pěstovat vztah k mateřskému jazyku
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Ročník: 4.

Počet hodin v ročníku: 60

Výsledky vzdělávání

Tematické celky

Žák:
 samostatně zvládá grafickou i
formální úpravu
 umí sestavit základní útvary
administrativního stylu

Opakování a rozšíření látky o slohových útvarech
potřebných pro praxi



















- dotazník
- životopis strukturovaný a stylizovaný
Odborný styl, výklad, pojednání, přednáška

orientuje se v odborném textu
vyhledává potřebné informace z
dostupných zdrojů
vyjadřuje se správně a přesně,
volí adekvátní jazykové
prostředky

- kompozice výkladu a pojednání
- jazykové prostředky
- zvláštnosti mluvených a psaných odborných projevů
- kontrolní práce s domácí přípravou

Syntax, shrnutí a doplnění základních poznatků
v písemném i mluveném projevu
využívá poznatků ze skladby
vyjadřuje se jasně a srozumitelně
odhaluje a odstraňuje stylizační a
jazykové nedostatky
uplatňuje znalosti z pravopisu

- věta jednoduchá a souvětí
- věty podle postoje mluvčího
- základní pojmy syntaxe, syntaktické vztahy a z toho
vyplývající obsah sdělení
- pochopení textu věcné povahy
Obecné poučení o jazyce

rozlišuje spisovný jazyk, obecnou
češtinu, dialekty, slangy, argot
- spisovná čeština a jazyková kultura
ovládá techniku mluveného slova - zařazení češtiny do systému jazyků
vhodně používá mimojazykové
prostředky komunikace
Vypravování s uměleckými prvky
má přehled o slohových
postupech uměleckého stylu
využívá emotivní a emocionální
stránky slova

- vlastní tvůrčí pokusy

Závěrečná systemizace slohové látky
uplatňuje mluvnické, slohové a
pravopisné poznatky v praxi
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5. 2 Anglický jazyk
Pojetí předmětu
Obecný cíl předmětu
Výuka cizích jazyků rozšiřuje a prohlubuje komunikativní kompetenci a celkový kulturní rozhled a
vytváří základ pro další jazykové i profesní zdokonalování.
Ve výuce cizích jazyků jsou dva hlavní cíle:
- komunikativní - daný specifikou předmětu, výstupními požadavky a cíli
- vede žáky k získání klíčových komunikativních jazykových kompetencí
a připravuje je k účasti v přímé i nepřímé komunikaci včetně přístupu k
informačním zdrojům
- výchovně vzdělávací - přispívá k formování osobnosti žáků, učí je respektování a
toleranci k hodnotám jiných národů
Charakteristika učiva
Prvním cizím jazykem je míněn jazyk, který se žák učil na ZŠ a v jehož studiu pokračuje na škole
střední. Druhým cizím jazykem je myšlen jazyk, s jehož studiem žák začíná v prvním ročníku
střední školy.
Týdenní dotace je pro první jazyk 4 hodiny týdně, pro druhý jazyk 3 hodiny týdně.
Žáci, kteří studují první cizí jazyk, mají možnost se zdokonalit v jazyce o hodinách seminářů.
Seminář je ve třetím a čtvrtém ročníku. Týdenní dotace je pro třetí i čtvrtý ročník 2 hodiny týdně.
Vzdělávání v prvním cizím jazyce navazuje na úroveň jazykových znalostí a komunikačních
kompetencí A2 společného evropského referenčního rámce získanou na ZŠ, vede žáky k
prohlubování komunikačních kompetencí získaných na ZŠ (znalosti lingvistické, sociolingvistické,
pragmatické) a směřuje k osvojení takové úrovně komunikativních jazykových kompetencí, která
odpovídá stupnici B2 společného evropského referenčního rámce. Vzdělávání ve druhém cizím
jazyce navazuje na poznání českého a prvního cizího jazyka ze ZŠ, vede žáky k prohlubování
komunikačních kompetencí a směřuje k osvojení takové úrovně komunikativních jazykových
kompetencí, která odpovídá stupnici B1 společného evropského referenčního rámce.
Obsahem výuky je systematické rozvíjení řečových dovedností (receptivní, produktivní i
interaktivní), přiměřeného rozsahu jazykových prostředků, tj. slovní zásoby (produktivně si žák
osvojí 5-6 lexikálních jednotek za 1 vyučovací hodinu, celkem 500 - 600 lexikálních jednotek za
rok) včetně nejběžnější frazeologie a odborné terminologie (20%), mluvnice, zvukové a grafické
stránky jazyka a rozvíjení vědomostí z oblasti reálií České republiky a zemí příslušné jazykové
oblasti.
Didaktické pojetí výuky, výukové strategie
V dnešní době je třeba akceptovat individuální vzdělávací potřeby žáků. Vyučující se budou
orientovat na:
- autodidaktické metody a vedení žáků k osvojování různých technik samostatného učení a
individuální práci odpovídajícím jejich schopnostem,
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- motivační činitele - zařazení her a soutěží (vždy s vyhodnocením!), simulačních metod, veřejné
prezentace žáků, uplatňování projektové metody výuky, podpora aktivit mezipředmětového
charakteru mj. s cílem vypěstovat u co největší části žáků potřebu dorozumět se s mluvčími z
daných jazykových oblastí.
V hodinách jsou zahrnuty i další motivační metody jako je využití multimediálních programů a
internetu, navazování kontaktů se školami v zahraničí, organizování výměnných, výukových i
poznávacích zájezdů, zapojování žáků do projektů a soutěží.
Kritéria hodnocení žáků
V souvislosti s RVP se klade důraz na informativní a výchovné funkce hodnocení. Žáci budou
také vedeni k tomu, aby byli schopni sebehodnocení svých výsledků. Významnou roli hraje rovněž
metoda kolektivního hodnocení a následná spolupráce pedagogů s žáky,
která vede k identifikaci nedostatků a jejich následnému odstranění. Učitelé budou rovněž
motivovat a podporovat žáky k pravidelnému vedení jazykového portfolia, které žákům umožní
relativně přesně si ověřit výsledky, kterých v jazykovém vzdělávání dosáhli.
Způsoby hodnocení by měly spočívat v kombinaci známkování, slovního hodnocení, využívání
bodového systému, eventuelně procentuálního vyjádření. Základní formou hodnocení výsledků
vzdělávání je klasifikace vyjádřená známkou podle stupnice 1 - 5. Definice úrovně vědomostí a
kompetencí odpovídající jednotlivým stupňům známek vychází z definic vnitřního řádu školy.
Ověřovací metody:
1. písemné práce: - 4 za školní rok, resp. 2 za pololetí, z toho 2 písemné práce souvislé,
strukturované a 2 testy s poslechovým subtestem
2. průběžné písemné zkoušení
3. ústní zkoušení
4. domácí úkoly
Přínos předmětu k rozvoji klíčových kompetencí, průřezových témat a mezipředmětových
vztahů
Rozvíjené klíčové kompetence:


kompetence komunikativní - aby byl žák schopen:
- vyjadřovat se přiměřeně účelu jednání a komunikační situaci a vhodně se
prezentovat v souladu s pravidly daného kulturního prostředí
- formulovat své myšlenky srozumitelně a souvisle, v písemné podobě přehledně
a jazykově správně
- aktivně se účastnit diskusí, formulovat a obhajovat své názory a postoje,
respektovat názory druhých
- písemně zaznamenávat podstatné myšlenky a údaje z textů a projevů jiných lidí
- zpracovávat přiměřeně náročné texty na běžná i odborná témata.
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personální kompetence - aby byl žák schopen:
- efektivně se učit a pracovat, využívat ke svému učení zkušenosti jiných lidí, učit
se na základě zprostředkovaných zkušeností
- sebekriticky vyhodnocovat dosažené výsledky a pokrok, přijímat radu a kritiku
- stanovovat si cíle a priority podle svých osobních schopností a zájmové a
pracovní orientace
- dále se vzdělávat



sociální kompetence - aby byl žák schopen:
- samostatně řešit problémy a spolupracovat se svými spolužáky
- přijímat a odpovědně plnit svěřené úkoly
- pracovat v týmu
- nepodléhat předsudkům a stereotypům v přístupu k jiným lidem a kulturám



kompetence k pracovnímu uplatnění - žák je veden k tomu, aby:
- znal alternativy uplatnění jazykového vzdělání na trhu práce a požadavky
zaměstnavatelů na jazykovou gramotnost
- dokázal se písemně i verbálně seberealizovat při vstupu na trh práce

Rozvíjená průřezová témata:


občan v demokratické společnosti - žák je veden k tomu, aby:
- dokázal se orientovat v masových médiích, využíval je, ale také kriticky hodnotil,
učil se být odolný vůči myšlenkové a názorové manipulaci
- uměl jednat s lidmi, diskutovat o citlivých a kontroverzních otázkách, hledat
kompromisní řešení
- byl ochoten angažovat se nejen ve vlastní prospěch, ale i pro veřejné zájmy a ve
prospěch lidí v jiných zemích a na jiných kontinentech
- vážil si materiálních a duchovních hodnot a snažil se je chránit a zachovat pro
budoucí generace
- byl tolerantní a respektoval tradice a společenské zvyklosti daného
sociokulturního prostředí
- aktivně vystupovat proti projevům rasové nesnášenlivosti a xenofobie



člověk a svět práce - žák je veden k tomu, aby:
- poznával svět a učil se mu rozumět
- chápal význam strategie udržitelného rozvoje světa a seznamoval se s jejím
zajišťováním v zemích dané jazykové oblasti
- chápal a respektoval nutnost ekologického chování v souvislosti s lidským
zdravím



informační a komunikační technologie - žák je veden k tomu, aby:
- používal internet pro vyhledávání doplňujících informací a aktuálních údajů z
oblasti společensko-politického a kulturního dění v zemích dané oblasti
- využíval on-line učebnic a testů pro domácí samostudium
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Rozvíjené mezipředmětové vztahy:
V předmětu cizí jazyk se uplatňují mezipředmětové vztahy k předmětům český jazyk a literatura,
dějepis, hospodářský zeměpis, informační a komunikační technologie, občanská nauka, písemná
a elektronická komunikace, právo a ekonomika
Rozpis učiva a výsledků vzdělávání:

5.2.1 Anglický jazyk – první cizí jazyk – úroveň B2
Celkový počet vyučovacích hodin: 494

Název předmětu

Anglický jazyk – první cizí jazyk – úroveň B2

Ročník

1.

2.

3.

4.

Celkem

Počet hodin týdně

4

4

3

4

15
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Ročník: 1.

Počet hodin v ročníku: 136

Výsledky vzdělávání

Tematické celky

Řečové dovednosti

Osobní údaje, rodina, společenský
styk

Žák:
 rozumí souvislému projevu
vyučujícího i reprodukovanému
kultivovanému projevu rodilého
mluvčího
pronášenému v běžném
hovorovém tempu obsahujícímu
probrané jazykové
prostředky i přiměřené množství
neznámých výrazů či tvarů
 v rozsahu aktivně osvojených
jazykových prostředků dokáže
vhodně, pohotově a jazykově
relativně správně reagovat v
běžných situacích každodenního
života
 dovede sdělit hlavní myšlenky či
informace z vyslechnutého či
přečteného textu obsahujícího
známý
jazykový materiál i přiměřené
množství neznámých výrazů či
tvarů
 dokáže volně reprodukovat
jednoduchý nepřipravený text
 umí souvisle hovořit v rámci
probraných tematických okruhů i
na základě vizuální opory
(obrázek, tabulka, formulář
apod.)
 čte foneticky správně vybrané
texty
 dovede využívat dvojjazyčný
slovník i mluvnické příručky
 je schopen písemně vyjádřit své
myšlenky

- základní časy
- tvoření otázek /wh-questions/
- popis přítele, rodinných příslušníků
- homonyma
Bydlení, životní styl
- přítomný čas prostý a průběhový
- have/ have got
- neformální dopis, mail
- minulý čas prostý a průběhový
- nepravidelná slovesa
Město (místo), kde žijeme
- spojky, příslovce, předložky
- předpony, přípony
- časové výrazy
- vyprávění příběhu
- vlastní projekt /popis města, rodiště
Obchody, nakupování
- vyjadřování množství- dialogy v obchodě, ceny
- obchodní centra vs. malé obchůdky
- tržnice
Školství a vzdělávací systém
- slovesné vazby
- vyjadřování budoucnosti
- frazeologická spojení
- vyplňování formuláře
- školský systém /ČR a GB/
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Jazykové prostředky
Žák:
 systematicky si upevňuje návyky
správné výslovnosti se
zdůrazněním
suprasegmentálních prvků
(rytmus, přízvuk, intonace,
redukce slabik a slov)
 aktivně si osvojuje
 nová slova, idiomy a slovní
spojení, včetně frazeologie
běžného společenského styku
 ovládá základní časy
 správně tvoří otázky
 správně používá tázací zájmena
a příslovce

Základní poznatky o zemích dané
jazykové oblasti
- předpřítomný x minulý čas
- vztažné věty
- interview
- Great Britain
Reálie anglicky mluvících zemí
- Australia
- New Zealand
- základní údaje
- známá a turisticky oblíbená místa

Země příslušné jazykové oblasti
Žák:
 zná základní geografické údaje,
hlavní města, nejvýznamnější
kulturní památky,
nejnavštěvovanější města a
oblasti
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Ročník: 2.

Počet hodin v ročníku: 136

Výsledky vzdělávání

Tematické celky

Řečové dovednosti

Slavné osobnosti

Žák:
 rozumí souvislému projevu
vyučujícího i reprodukovanému
kultivovanému projevu rodilého
mluvčího pronášenému v
běžném hovorovém tempu i s
méně pečlivou výslovností
/autentické nahrávky/ v rámci
probraného učiva i s přiměřeným
množstvím neznámých výrazů či
tvarů
 v rozsahu aktivně osvojených
jazykových prostředků dokáže
vhodně, pohotově a jazykově
správně reagovat v běžných
situacích společenského života
 dovede sdělit hlavní myšlenky či
informace z delšího
vyslechnutého či přečteného
přiměřeně náročného textu
 umí souvisle hovořit v rámci
probraných tematických okruhů
na všeobecná témata
 dovede vyplnit dotazník na úřadu
práce, sepsat žádost o
zaměstnání
 umí se písemně i ústně
prezentovat při vstupu na trh
práce
 dovede využívat výkladový
slovník

- používání předpřítomného času
- for, since
- opakování slovesných časů
- vlastní projekt /famous person/
- slavné osobnosti

Jazykové prostředky
Žák:

Péče o zdraví, nemoci
- modální slovesa
- rozhovor u lékaře
- složená podstatná jména
- slovní zásoba /části těla, nemoci/
- formální dopis
Cestování, služby
- časové a podmínkové věty I
- frekventovaná frázová slovesa
- dopravní prostředky
- rozhovor /příprava na cestu/
Popis situací a zážitků
- slovesné vazby
- infinitiv
- věty zvolací
- telefonní rozhovor
Významné objevy a vynálezy
- trpný rod
- slovesa s doplňkem
- technika a její vývoj
- moderní komunikační prostředky
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dovede rozlišovat a používat
přítomný čas prostý a průběhový
dovede rozlišovat a používat
minulý čas prostý a průběhový
umí spojovat věty
správně tvoří slova pomocí
předpon a přípon
dokáže správně používat
kvantitativní výrazy, zájmena a
členy
umí rozlišit používání
předpřítomného času prostého a
průběhového
dovede vyjadřovat časové a
podmínkové vztahy
umí spojovat věty v souvětí
vhodnými spojkami
dovede formulovat otázky i
záporné věty, ovládá způsob
krátkého reagování na otázky
zná způsob zapisování i čtení
číselných výrazů

Sny a realita
- podmínkové věty II
- frázová slovesa
- plány do budoucnosti
- vyplňování dotazníku
Práce, zaměstnání
- druhy zaměstnání
- předpřítomný čas průběhový
- možné budoucí povolání
- příslovce
Životní styl a problémy dnešní společnosti
- předminulý čas
- nepřímá řeč
- mladá generace
- generation gap
Obchodní korespondence
- výměna informací
- spojovací výrazy
- vyprávění
- sepsání stížnosti
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Ročník: 3.

Počet hodin v ročníku: 102

Výsledky vzdělávání

Tematické celky

Řečové dovednosti

Člověk a svět

Žák:
 dokáže porozumět obsahu
souvislého ústního projevu i
dialogu rodilých mluvčích z
různých oblastí i v rychlejším
tempu a s méně pečlivou
výslovností
 je schopen vyjadřovat své
postoje a obhajovat své názory
 dokáže písemně zaznamenat
podstatné myšlenky a údaje
z delšího vyslechnutého i
přečteného textu
 je schopen stylisticky vhodně a
srozumitelně zformulovat vlastní
myšlenky a názory ve formě
různých slohových útvarů

- pomocná slovesa (shrnutí)
- systemizace časů
- nejdůležitější objevy
- divy světa

Jazykové prostředky
Žák:
 orientuje se v odborném
názvosloví a hierarchii anglických
slovesných časů, dokáže je
správně používat
 je schopen používat správně
infinitivní konstrukce k vyjádření
základních významů a vztahů
 rozumí frázovým slovesům a
vhodně je používá
 dovede správně uvozovat a
gramaticky zpracovat nepřímou
řeč, nepřímé otázky a nepřímý
rozkaz
 chápe význam trpného rodu v
anglickém textu, zejména

Volný čas, koníčky, sport
- přítomný čas prostý a průběhový
(shrnutí)
- dějová a stavová slovesa
- trpný rod
- druhy sportu a jejich rozdělení
- oblíbené sporty
Výtvarné umění, hudba, literatura
- minulý čas prostý a průběhový
(opakování)
- minulý vs. předminulý čas
- moje oblíbená kniha
- slavní spisovatelé
Popis a charakteristika osoby
- modální slovesa
- frazeologie /žádosti, prosby/
- pravidla, good manners
- pozvání
Počasí, přírodní jevy
- vyjadřování budoucnosti
- znečišťovatelé ovzduší
- dopravní prostředky a životní prostředí
- předpověď počasí
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odborném, dovede jej sám
vytvářet a používat, - chápe
posuny časů v časové
souslednosti a dovede je sám
uplatňovat ve svém projevu
písemném i mluveném

Záliby, zájmy
- otázky s like
- slovesné vazby
- slovesa love, hate
- vlastní projekt: Cestovní kancelář

Země příslušné jazykové oblasti

Jídlo, oblíbené pokrmy

Žák:
 osvojuje si další, detailnější
geografická a demografická
fakta, informace o kulturních
památkách, turistických
atrakcích,
 orientuje se ve státním zřízení
jednotlivých zemí
 má povědomí o společenských
zvycích a konvencích
 seznamuje se
s nejvýznamnějšími představiteli
umění, vědy a techniky
 sleduje aktuální informace z
kulturního, politického a
společenského života anglicky
mluvících zemí
 zvládá formální úpravu obchodní
korespondence, umí stylizovat
jednoduchý obchodní dopis, fax i
email

- vztažná zájmena
- typická česká strava
- stravovací návyky
- jídla v anglicky mluvících zemí
Obchodní korespondence
- dopis, fax, mail
- formální úprava obchodního dopisu
- základní frazeologie obchodního
dopisu
- poptávka
- nabídka
- odpověď na nabídku
- objednávka
Život ve městě a na venkově
- výhody, nevýhody
- cities x towns
- Londýn, Praha, N.Y
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Ročník: 4.

Počet hodin v ročníku: 120

Výsledky vzdělávání

Tematické celky

Řečové dovednosti

Životní styl ve Velké Británii a USA

Žák:
 rozumí obsahu souvislého
ústního projevu i dialogu rodilých
mluvčích v rychlém hovorovém
tempu, s méně pečlivou
výslovností a s některými
základními sociolingvistickými a
regionálními variantami jazyka
 umí pohotově, jazykově správně
a přirozeně reagovat i
v náročnějších situacích
společenského a pracovního
styku s cizinci
 čte s porozuměním texty se
stupňující se náročností, umí se
orientovat v různých typech textů
i v odborné literatuře vlastního
oboru

- předpřítomný čas
- frázová slovesa a slovesa s předložkou
nebo částicí
- reálie anglicky mluvících zemí

Jazykové prostředky
Žák:
 dovede vyjadřovat časové a
podmínkové vztahy
 umí spojovat věty v souvětí
vhodnými spojkami
 je schopen používat správně
infinitivní konstrukce k vyjádření
základních významů a vztahů
 dovede vyjadřovat podmínku
neskutečnou
 rozumí frázovým slovesům a
vhodně je používá
 správně reprodukuje výroky,
otázky, rozkazy formou nepřímé
řeči
 dovede formulovat otázky i
záporné věty, ovládá způsob
krátkého reagování na otázky

Pracovní proces, pracovní nabídky
- inzerát
- žádost o místo
- životopis
Hodnoty v lidském životě, dobročinnost
- podmínkové věty III
- časové věty
- přídavná jména a jejich klasifikace
- úvaha
Mezilidské vztahy
- modální slovesa
- přídavná jména hodnotící
- výrazy souhlasu, nesouhlasu
- rodinné tradice
- vztahy v rodině
Mass Media
- předpřítomný čas průběhový
- časové výrazy
- složená substantiva
- vliv mass medií na společnost
- komunikace a technika
Názory a stanoviska
- nepřímá otázka
- dovětek
- slovesa s doplňkem
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chápe význam trpného rodu
v anglickém textu, zejména
odborném, dovede jej sám
vytvářet a používat
zná způsob zapisování i čtení
číselných výrazů

Země příslušné jazykové oblasti
Žák:
 relativně samostatně získává
další geografické a demografické
údaje v návaznosti na již
osvojené a utříděné poznatky z
předchozích ročníků
 osvojuje si další informace z
historie a současnosti zemí s
důrazem na významné aktuální
události a jejich hodnocení,
výrazné tendence v myšlení,
dějinách a umění daných zemí
 seznamuje se s dalšími
významnými představiteli
politického života, umění, vědy a
techniky (nositeli Nobelovy ceny
a jiných významných
vyznamenání)
 dokáže správně stylizovat útvary
obchodní korespondence.

- idiomy

Zvyky, tradice, svátky
- nepřímá řeč
- souslednost čas
- nejdůležitější svátky v roce
Obchodní korespondence
- potvrzení, vyřízení objednávky
- platba
- reklamace
- vyřízení reklamace
- zpráva
Písemné kontrolní práce, oprava
- vlastní projektové práce na vybrané téma
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5.2.2 Anglický jazyk – druhý cizí jazyk - úroveň B1
Celkový počet vyučovacích hodin: 362

Název předmětu

Anglický jazyk – druhý cizí jazyk - úroveň B1

Ročník

1.

2.

3.

4.

Celkem

Počet hodin týdně

3

3

2

3

11

Ročník: 1.

Počet hodin v ročníku: 102

Výsledky vzdělávání

Tematické celky

Řečové dovednosti

Základní informace o anglickém jazyce

Žák:
 rozumí jednoduchým souvislým
projevům (monologickým i
dialogickým) ve standardním
řečovém tempu
 čte s porozuměním texty, které
odpovídají jeho znalostem
 orientuje se v textu
 odhaduje význam neznámých
výrazů podle kontextu
 je schopen ústního a písemného
projevu situačně a tematicky
zaměřeného
 umí přeložit text a používat
slovníky
 střídá receptivní a produktivní
činnosti, vede dialogy
 umí se představit, podat základní
informace o sobě, své rodině a
způsobu života
 umí napsat jednoduchý osobní
dopis

- výslovnost
- pozdravy
- obraty při představování

Jazykové prostředky

První kontakty
- člen určitý a neurčitý
- časování sloves
- slovosled ve větě oznamovací i tázací
Rodina, přátelé
- skloňování podstatných jmen
- časování slovesa be, have
- základní číslovky
- zápor
Nakupování
- prices
- předložky at, in
- osobní zájmena
- mn. č. podst. Jmen
- how much, many
- quantity

Žák:
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rozlišuje základní zvukové
prostředky jazyka, vyslovuje co
nejblíže přirozené výslovnosti
má dostatečnou slovní zásobu
včetně frazeologie v rozsahu
daných tematických okruhů
dodržuje základní pravopisné
normy
komunikuje v běžných
jednoduchých situacích

Země příslušné jazykové oblasti
Žák:
 má faktické znalosti o reáliích
dané jazykové oblasti
 má základní informace o
jídelních zvyklostech německy
mluvících zemí
 orientuje se v oblasti kultury
dané jazykové oblasti

Jídlo, pití
- přivlastňovací zájmena
- adjectives
- some, any
Bydlení
- articles
- vazba there is, are
- popis bytu
- adverbs
Volný čas
- ukazovací zájmena
- modální slovesa
- can, must
- záporná předpona un- free time activities
Koníčky z oblasti kultury (hudba,
film, četba)
- krátký osobní dopis
- stylizace pozvánky
- informace o významných osobnostech
z oblasti kultury v německy mluvících zemích
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Ročník: 2.

Počet hodin v ročníku: 102

Výsledky vzdělávání

Tematické celky

Řečové dovednosti

Režim dne, týdenní plán

Žák:
 rozumí souvislým projevům ve
standardním řečovém tempu
 čte s porozuměním, orientuje se
v textu, umí nalézt hlavní
myšlenky
 odhaduje význam neznámých
výrazů podle kontextu
 je schopen ústního i písemného
vyjádření situačně zaměřeného
 formuluje vlastní myšlenky
 vyjadřuje se téměř bezchybně v
běžných předvídatelných
situacích
 umí přeložit text a používat
slovníky
 vede dialogy
 umí získávat i podávat informace
 umí se zeptat na cestu a cestu
vysvětlit
 umí vést jednoduchý přijímací
pohovor při hledání pracovního
místa

- přítomný čas prostý
- do/does
- časové údaje
- wh-questions

Jazykové prostředky

Zdraví, nemoci

Žák:
 má dostatečnou slovní zásobu
včetně frazeologie k daným
tematickým okruhům
 v písemném projevu dodržuje
základní pravopisné normy
 umí napsat životopis, inzerát,
jednoduchou žádost o místo

- budoucí čas
- slovosled ve větě
- minul. čas modál. sloves

Země příslušné jazykové oblasti
Žák:

Cestování
- stupňování přídavných jmen
- zeměpisné názvy
- more than
- Velká Británie
Životopis, plány do budoucna
- going to
- sloveso have, be v min. č.
- zájmena přivlastňovací
Lidé a jejich koníčky
- minulý čas nepravid. sloves
- podmět who
- zájmena - self

Orientace ve městě, dopravní
prostředky
- názvy a použití členů
- vlastní jména osob
- giving directions
- wh- questions
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má faktické znalosti o reáliích
dané jazykové oblasti
má informace o turisticky
atraktivních oblastech
orientuje se v mapách hlavních
měst anglické jazykové oblasti

Zaměstnání, pracovní místa
- inzeráty
- žádost o zaměstnání
- přijímací pohovor
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Ročník: 3.

Počet hodin v ročníku: 68

Výsledky vzdělávání

Tematické celky

Řečové dovednosti

Kulturní život

Žák:
 rozumí přiměřeným souvislým
projevům (monologickým i
dialogickým) ve standardním
řečovém tempu
 čte s porozuměním věcně i
jazykově přiměřené texty
 orientuje se v textu, umí nalézt
hlavní myšlenky
 odhaduje význam neznámých
výrazů podle kontextu
 je schopen ústního a písemného
vyjádření situačně a tematicky
zaměřeného
 formuluje vlastní myšlenky
 vyjadřuje se téměř bezchybně v
běžných předvídatelných
situacích
 umí přeložit text a používat
slovníky
 střídá receptivní a produktivní
činnosti
 vede dialogy
 umí podat informace o hlavním
městě
 domluví se při nákupech
 umí popsat svůj byt

- past tense
- pořádek slov ve větě účelové
- postavení příslovcí ve větě
- adjectives-ed, -ing

Jazykové prostředky

Bydlení

Žák:
 rozlišuje základní zvukové
prostředky jazyka
 vyslovuje srozumitelně co
nejblíže přirozené výslovnosti

- časování sloves v přítomném čase
- způsobová slovesa
- infinitiv ve větě
- složená podst. jména

Móda, módní přehlídka
- what ´s …like
- přivlastňovací zájmena
- tázací zájmena
- skloňování přídavných jmen
- enjoy/like
V obchodním domě
- neurčitý člen
- možnost vyjadřování záporu
- překlad českého ještě ne, už ne
- příslovce nowhere/anywhere
Orientace ve městě, procházka
Prahou
- předložky
- exlamations
- social expressions
- řadové číslovky, datum
- time clauses
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má dostatečnou slovní zásobu
včetně frazeologie v rozsahu
daných tematických okruhů
dodržuje základní pravopisné
normy

Mezilidské vztahy
- ukazovací zájmena
- word endings
- rozkazovací způsob
- passive voice

Země příslušné jazykové oblasti
Literatura
Žák:
 má faktické znalosti o reáliích
dané jazykové oblasti
 zná společenské zvyklosti,
geografické a kulturní poznatky o
zemích dané jazykové oblasti
 má informace o významných
spisovatelích anglické jazykové
oblasti
 orientuje se v oblasti sportu
jedné z anglicky mluvících zemí

- W. Shakespeare
- E. Hemingway

Sport
- časové údaje
- popis sportu
- nepřímé otázky
- vedlejší věty účinkové, věty vztažné

44

Ročník: 4.

Počet hodin v ročníku: 90

Výsledky vzdělávání

Tematické celky

Řečové dovednosti

Zdraví, nemoci

Žák:
 rozumí přiměřeným souvislým
projevům (monologickým i
dialogickým) ve standardním
řečovém tempu
 čte s porozuměním věcně i
jazykově přiměřené texty
 orientuje se v textu, umí nalézt
hlavní myšlenky
 odhaduje význam neznámých
výrazů podle kontextu
 je schopen ústního a písemného
vyjádření situačně a tematicky
zaměřeného
 formuluje vlastní myšlenky
 vyjadřuje se téměř bezchybně v
běžných, předvídatelných
situacích
 střídá receptivní a produktivní
činnosti, vede dialogy
 je schopen vést dialog u lékaře
 umí popsat systém českého
školství
 umí napsat obchodní dopis
 umí vést přijímací pohovor

- stupňování přídavných jmen
- stupňování příslovcí
- At the Doctor´s
- symptoms, illnesses
- must, should
-have to

Jazykové prostředky
Žák:
 rozlišuje základní zvukové
prostředky jazyka, vyslovuje
srozumitelně co nejblíže
přirozené výslovnosti
 má dostatečnou slovní zásobu
včetně frazeologie v rozsahu

Školství
- školní systém v GB a ČR
- comparison of adjectives
- modální částice
- školní systém USA
Velká Británie
- zeměpisné názvy
- reálie Skotska, Irska
- Wales
- nejnavštěvovanější místa
- určité členy
Jídlo, restaurace
- označení míry, hmotnosti a množství
po číslovkách
časové věty
-věty po spojce - if
Moderní svět
- passives
- idiomatic phrases
-literal phrasal verbs
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daných tematických okruhů
dodržuje základní pravopisné
normy v písemném projevu

Země příslušné jazykové oblasti
Žák:
 má faktické znalosti o reáliích
dané jazykové oblasti
(společenské, geografické a
kulturní poznatky o zemích dané
jazykové oblasti)
 má znalosti o školských
systémech Velké Británie a USA
 orientuje se v gastronomických
zvyklostech anglické jazykové
oblasti

Anglická a americká literatura
- nejznámější díla ang.autorů
- nejznámější díla am. Autorů
- poetry and poems
Obchodní korespondence
- základní stavební prvky dopisů
- poptávka
- nabídka
- objednávka
- potvrzení objednávky
- žádost o zaměstnání
- upomínka
- reklamace, stížnost
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5.3 Německý jazyk
5. 3.1 Německý jazyk – první cizí jazyk – úroveň B2
Celkový počet vyučovacích hodin: 494

Název předmětu

Německý jazyk – první cizí jazyk – úroveň B2

Ročník

1.

2.

3.

4.

Celkem

Počet hodin týdně

4

4

3

4

15

Pojetí předmětu
Obecný cíl předmětu
Výuka cizích jazyků rozšiřuje a prohlubuje komunikativní kompetenci a celkový kulturní rozhled a
vytváří základ pro další jazykové i profesní zdokonalování.
Ve výuce cizích jazyků jsou dva hlavní cíle:
- komunikativní - daný specifikou předmětu, výstupními požadavky a cíli
- vede žáky k získání klíčových komunikativních jazykových kompetencí
a připravuje je k účasti v přímé i nepřímé komunikaci včetně přístupu k
informačním zdrojům
- výchovně vzdělávací - přispívá k formování osobnosti žáků, učí je respektování a
toleranci k hodnotám jiných národů
Charakteristika učiva
Prvním cizím jazykem je míněn jazyk, který se žák učil na ZŠ a v jehož studiu pokračuje na škole
střední. Druhým cizím jazykem je myšlen jazyk, s jehož studiem žák začíná v prvním ročníku
střední školy.
Týdenní dotace je pro první jazyk 4 hodiny týdně, pro druhý jazyk 3 hodiny týdně.
Žáci, kteří studují první cizí jazyk, mají možnost se zdokonalit v jazyce o hodinách seminářů.
Seminář je ve třetím a čtvrtém ročníku. Týdenní dotace je pro třetí i čtvrtý ročník 2 hodiny týdně.
Vzdělávání v prvním cizím jazyce navazuje na úroveň jazykových znalostí a komunikačních
kompetencí A2 společného evropského referenčního rámce získanou na ZŠ, vede žáky k
prohlubování komunikačních kompetencí získaných na ZŠ (znalosti lingvistické, sociolingvistické,
pragmatické) a směřuje k osvojení takové úrovně komunikativních jazykových kompetencí, která
odpovídá stupnici B2 společného evropského referenčního rámce. Vzdělávání ve druhém cizím
jazyce navazuje na poznání českého a prvního cizího jazyka ze ZŠ, vede žáky k prohlubování
komunikačních kompetencí a směřuje k osvojení takové úrovně komunikativních jazykových
kompetencí, která odpovídá stupnici B1 společného evropského referenčního rámce.
Obsahem výuky je systematické rozvíjení řečových dovedností (receptivní, produktivní i
interaktivní), přiměřeného rozsahu jazykových prostředků, tj. slovní zásoby (produktivně si žák
osvojí 5-6 lexikálních jednotek za 1 vyučovací hodinu, celkem 500 - 600 lexikálních jednotek za
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rok) včetně nejběžnější frazeologie a odborné terminologie (20%), mluvnice, zvukové a grafické
stránky jazyka a rozvíjení vědomostí z oblasti reálií České republiky a zemí příslušné jazykové
oblasti.
Didaktické pojetí výuky, výukové strategie
V dnešní době je třeba akceptovat individuální vzdělávací potřeby žáků. Vyučující se budou
orientovat na:
- autodidaktické metody a vedení žáků k osvojování různých technik samostatného učení a
individuální práci odpovídajícím jejich schopnostem,
- motivační činitele - zařazení her a soutěží (vždy s vyhodnocením!), simulačních metod, veřejné
prezentace žáků, uplatňování projektové metody výuky, podpora aktivit mezipředmětového
charakteru mj. s cílem vypěstovat u co největší části žáků potřebu dorozumět se s mluvčími z
daných jazykových oblastí.
V hodinách jsou zahrnuty i další motivační metody jako je využití multimediálních programů a
internetu, navazování kontaktů se školami v zahraničí, organizování výměnných, výukových i
poznávacích zájezdů, zapojování žáků do projektů a soutěží.
Kritéria hodnocení žáků
V souvislosti s RVP se klade důraz na informativní a výchovné funkce hodnocení. Žáci budou
také vedeni k tomu, aby byli schopni sebehodnocení svých výsledků. Významnou roli hraje rovněž
metoda kolektivního hodnocení a následná spolupráce pedagogů s žáky,
která vede k identifikaci nedostatků a jejich následnému odstranění. Učitelé budou rovněž
motivovat a podporovat žáky k pravidelnému vedení jazykového portfolia, které žákům umožní
relativně přesně si ověřit výsledky, kterých v jazykovém vzdělávání dosáhli.
Způsoby hodnocení by měly spočívat v kombinaci známkování, slovního hodnocení, využívání
bodového systému, eventuelně procentuálního vyjádření. Základní formou hodnocení výsledků
vzdělávání je klasifikace vyjádřená známkou podle stupnice 1 - 5. Definice úrovně vědomostí a
kompetencí odpovídající jednotlivým stupňům známek vychází z definic vnitřního řádu školy.
Ověřovací metody:
1. písemné práce: - 4 za školní rok, resp. 2 za pololetí, z toho 2 písemné práce souvislé,
strukturované a 2 testy s poslechovým subtestem
2. průběžné písemné zkoušení
3. ústní zkoušení
4. domácí úkoly
Přínos předmětu k rozvoji klíčových kompetencí, průřezových témat a mezipředmětových
vztahů
Rozvíjené klíčové kompetence:
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kompetence komunikativní - aby byl žák schopen:
- vyjadřovat se přiměřeně účelu jednání a komunikační situaci a vhodně se
prezentovat v souladu s pravidly daného kulturního prostředí
- formulovat své myšlenky srozumitelně a souvisle, v písemné podobě přehledně
a jazykově správně
- aktivně se účastnit diskusí, formulovat a obhajovat své názory a postoje,
respektovat názory druhých
- písemně zaznamenávat podstatné myšlenky a údaje z textů a projevů jiných lidí
- zpracovávat přiměřeně náročné texty na běžná i odborná témata.



personální kompetence - aby byl žák schopen:
- efektivně se učit a pracovat, využívat ke svému učení zkušenosti jiných lidí, učit
se na základě zprostředkovaných zkušeností
- sebekriticky vyhodnocovat dosažené výsledky a pokrok, přijímat radu a kritiku
- stanovovat si cíle a priority podle svých osobních schopností a zájmové a
pracovní orientace
- dále se vzdělávat



sociální kompetence - aby byl žák schopen:
- samostatně řešit problémy a spolupracovat se svými spolužáky
- přijímat a odpovědně plnit svěřené úkoly
- pracovat v týmu
- nepodléhat předsudkům a stereotypům v přístupu k jiným lidem a kulturám



kompetence k pracovnímu uplatnění - žák je veden k tomu, aby:
- znal alternativy uplatnění jazykového vzdělání na trhu práce a požadavky
zaměstnavatelů na jazykovou gramotnost
- dokázal se písemně i verbálně seberealizovat při vstupu na trh práce

Rozvíjená průřezová témata:


občan v demokratické společnosti - žák je veden k tomu, aby:
- dokázal se orientovat v masových médiích, využíval je, ale také kriticky hodnotil,
učil se být odolný vůči myšlenkové a názorové manipulaci
- uměl jednat s lidmi, diskutovat o citlivých a kontroverzních otázkách, hledat
kompromisní řešení
- byl ochoten angažovat se nejen ve vlastní prospěch, ale i pro veřejné zájmy a ve
prospěch lidí v jiných zemích a na jiných kontinentech
- vážil si materiálních a duchovních hodnot a snažil se je chránit a zachovat pro
budoucí generace
- byl tolerantní a respektoval tradice a společenské zvyklosti daného
sociokulturního prostředí
- aktivně vystupovat proti projevům rasové nesnášenlivosti a xenofobie



člověk a svět práce - žák je veden k tomu, aby:
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- poznával svět a učil se mu rozumět
- chápal význam strategie udržitelného rozvoje světa a seznamoval se s jejím
zajišťováním v zemích dané jazykové oblasti
- chápal a respektoval nutnost ekologického chování v souvislosti s lidským
zdravím


informační a komunikační technologie - žák je veden k tomu, aby:
- používal internet pro vyhledávání doplňujících informací a aktuálních údajů z
oblasti společensko-politického a kulturního dění v zemích dané oblasti
- využíval on-line učebnic a testů pro domácí samostudium

Rozvíjené mezipředmětové vztahy:
V předmětu cizí jazyk se uplatňují mezipředmětové vztahy k předmětům český jazyk a literatura,
dějepis, hospodářský zeměpis, informační a komunikační technologie, občanská nauka, písemná
a elektronická komunikace, právo a ekonomika.
Rozpis učiva a výsledků vzdělávání:
Německý jazyk – první cizí jazyk – úroveň B2
Ročník: 1.

Počet hodin v ročníku: 136

Výsledky vzdělávání

Tematické celky

Řečové dovednosti

Představování, rodina

Žák:
 rozumí přiměřeným souvislým
projevům (monologickým i
dialogickým) ve standardním
řečovém tempu
 čte s porozuměním věcně i
jazykově přiměřené texty
 je schopen se vyjadřovat ústně i
písemně k tématům probíraných
tematických okruhů
 odhaduje význam neznámých
výrazů podle kontextu a způsobu
tvoření
 je schopen ústního a písemného
vyjádření situačně a tematicky
zaměřeného
 formuluje vlastní myšlenky
 domluví se v běžných situacích
 umí získat i podat informace

- člen
- osobní zájmena
- časování sloves, sloveso sein
- slovosled
- skloňování podstatných jmen
- zápor
- sloveso haben
- číslovky
Nákupy, oslava narozenin
- předložky se 3.p/ se 4. p.
- skloňování zájmen
- pořadí předmětů ve větě
- nepřímý pořádek slov
Jídlo, v restauraci, vaření, speciality německy
hovořících zemí
- přivlastňovací zájmena a zájmeno svůj
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pohotově a vhodně řeší
standardní řečové situace
umí přeložit text a používat
slovníky
střídá receptivní a produktivní
činnosti
vede dialogy
umí se představit
umí komunikovat v restauraci
umí komunikovat při nakupování
umí popsat své bydliště

- slovesa se změnou kmene
- rozkazovací způsob
- časové údaje
Bydlení
- slabé skloňování podstatných jmen
- množné číslo
- předložky se 3. a 4. pádem
- es gibt
Nakupování

Jazykové prostředky
Žák:
 rozlišuje základní zvukové
prostředky jazyka
 vyslovuje srozumitelně co
nejblíže přirozené výslovnosti
 má dostatečnou slovní zásobu
včetně frazeologie v rozsahu
daných tematických okruhů
 dodržuje základní pravopisné
normy v písemném projevu

- zájmeno dieser, jeder
- způsobová slovesa
- označení míry a hmotnosti
- předpona un- odpověď doch
Plán týdne
- slovesa s odlučitelnými a
neodlučitelnými předponami
- slovesa typu unterhalten, einladen
- časové údaje

Země příslušné jazykové oblasti

Dovolená, prázdniny

Žák:
 má faktické znalosti o reáliích
dané jazykové oblasti
(společenské zvyklosti,
geografické a kulturní poznatky o
zemích dané jazykové oblasti)
 má znalosti o České republice
 orientuje se v plánu Vídně, na
mapě Německa
 má základní informace o
školském systému v Německu

- stupňování přídavných jmen a příslovcí
- zeměpisná jména
- souřadicí spojky a bezespojkové věty
Škola, povolání, Vídeň
- sloveso werden
- préteritum
- zájmeno jemand
- zápor nichts, niemand, nie
Volný čas a koníčky
- perfektum
- přítomný čas sloves zakončených na –
eln, -ern
- podmět man a es
- allein a selbst
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Zdraví, tělo
- 1. budoucí čas
- slovosled ve vedlejší větě
- perfektum způsobových sloves
- shoda podmětu a přísudku
- sloveso tun
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Ročník: 2.

Počet hodin v ročníku: 136

Výsledky vzdělávání

Tematické celky

Řečové dovednosti

Německo, orientace při cestování

Žák:
 rozumí přiměřeným souvislým
projevům (monologickým i
dialogickým) ve standardním
řečovém tempu
 čte s porozuměním věcně i
jazykově přiměřené texty,
orientuje se v textu
 je schopen se vyjadřovat ústně i
písemně k tématům probíraných
tematických okruhů
 je schopen ústního a písemného
vyjádření situačně a tematicky
zaměřeného
 formuluje vlastní myšlenky
 vyjadřuje se téměř bezchybně v
běžných, předvídatelných
situacích
 pohotově a vhodně řeší
standardní řečové situace
 umí přeložit text a používat
slovníky
 umí podat informace o Praze
 umí se písemně ucházet o
pracovní místo
 umí napsat inzerát
 je schopen vést přijímací
pohovor

- slovesné vazby
- zájmenná příslovce
- wie a als
- vlastní jména osob

Jazykové prostředky
Žák:
 vyslovuje srozumitelně co
nejblíže přirozené výslovnosti
 má dostatečnou slovní zásobu
včetně frazeologie
 dodržuje základní pravopisné
normy

Zaměstnání, pracovní nabídky
- inzeráty
- žádost o zaměstnání
- přijímací pohovor
- vazby sloves, podstatných a přídavných
jmen
- zájmenná příslovce
- wie a als ve významu jako
Kultura, divadlo
- préteritum a perfektum
- pořádek slov ve větě jednoduché
- souvětí
- vzájemné postavení příslovečných
určení
- větný rámec
- vedlejší věty
Móda, módní přehlídka
- skloňování podstatných jmen
- přivlastňovací zájmena
- tázací zájmena
- skloňování přídavných jmen
- tázací zájmena slovesa holen, bringen,
tragen, probieren, anprobieren
V obchodním domě
- skloňování osobních zájmen
- neurčitá zájmena
- možnost vyjadřování záporu
- překlad českého ještě ne, už ne
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Země příslušné jazykové oblasti

- příslovce s irgend-/nirgend

Žák:
 má faktické znalosti o Německu
 má faktické znalosti o Praze
 orientuje se v literatuře německy
mluvících zemí
 zná gastronomické zvyklosti
dané jazykové oblasti
 umí přečíst s porozuměním
německý literární text

Orientace ve městě, Praha
- předložky se 3. pádem
- předložky se 4. pádem
- předložky se 3. a 4. pádem
- základní číslovky
- řadové číslovky, datum
- směrová příslovce
Bydlení, venkov, město
- časování sloves v přítomném čase
- způsobová slovesa a sloveso wissen
- podmět man a es
- infinitiv závislý na podstatném a přídavném jménu a na
slovesu
- es jako korelát
- použití Platz, Stelle, Ort
Mezilidské vztahy
- ukazovací zájmena, vespolné zájmeno
einander
- zvratná slovesa
- rozkazovací způsob
- zvratná slovesa
- předložky se 2. pádem
- použití Ende a Schluss, endlich
schliesslich
Německá literatura, spisovatelé, díla
E. M. Remarque: Tři kamarádi
- četba ukázek
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Ročník: 3.

Počet hodin v ročníku: 102

Výsledky vzdělávání

Tematické celky

Řečové dovednosti

Sport: svět sportu

Žák:
 zvládá příslušnou slovní zásobu,
hovoří o příslušných tématech
 rozumí složitějším řečovým
projevům
 je schopen ústního a písemného
vyjádření situačně a tematicky
zaměřeného
 umí vést dialog u lékaře
 umí popsat český školský systém
 domluví se v restauraci
 umí pohovořit o zásadách zdravé
výživy
 formuluje vlastní myšlenky,
vyjadřuje se téměř bezchybně
 umí napsat obchodní dopis

- časové údaje
- zájmenná příslovce
- nepřímé otázky, přirovnávací
způsobové věty
- vedlejší věty účinkové, věty vztažné

Jazykové prostředky
Žák:
 vyslovuje co nejblíže přirozené
výslovnosti
 má dostatečnou slovní zásobu
 frazeologie v rozsahu daných
tematických okruhů
 dodržuje základní pravopisné
normy
Země příslušné jazykové oblasti
Žák:
 má faktické znalosti o Německu
a Rakousku
 orientuje se v literatuře německy
mluvících zemí
 zná gastronomické zvyklosti
dané jazykové oblasti
 umí přečíst s porozuměním

Zdraví, zranění
- stupňování přídavných jmen
v přísudku, v přívlastku
- stupňování příslovcí
- sloveso tun
- tvary příslovcí na -/e/stens, -st
- použití machen, tun
Školství
- sloveso werden
- určování rodu podstatných jmen
- infinitivní konstrukce s zu, um….zu
- modální částice
- slovesa akzeptieren – annehmen –
aufnehmen –empfangen
Rakousko
- zeměpisné názvy, jejich skloňování
- přídavná jména odvozená od
geografických názvů
- jména obyvatel
- slabé skloňování podstatných jmen
- příčestí přítomné a minulé
- zpodstatnělá přídavná jména a příčestí
Gastronomie
- označení míry, hmotnosti a množství
po číslovkách
- nulový člen u podstatných jmen
- konjunktiv préterita a opisná forma
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německý literární text

würde a infinitiv
- skloňování přídavných jmen po členu nulovém
- zpodstatnělá přídavná jména a příčestí
ve spojení s neurčitými zájmeny
- nulový člen u podstatných jmen
Německo, Berlín
- slovesa s odlučitelnými a
neodlučitelnými předponami
- vazby sloves, podstatných a přídavných
jmen
- zlomky, desetinná čísla procenta
- tvoření slov
Četba
Doris Dörrie: Geld
– ukázky z díla
Německá obchodní korespondence
- základní stavební prvky dopisů
- poptávka
- nabídka
- objednávka
- potvrzení objednávky
- žádost o kreditní a úvěrové informace
- upomínka
- reklamace
- stížnost
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Ročník: 4.

Počet hodin v ročníku: 120

Výsledky vzdělávání

Tematické celky

Řečové dovednosti

Klima, počasí

Žák:
 rozumí složitějším souvislým
projevům
 dokáže se vyjadřovat písemně i
ústně k tématům probíraných
tematických okruhů
 vyjadřuje se téměř bezchybně v
běžných situacích
 formuluje vlastní myšlenky
 umí pohovořit o klimatických
podmínkách
 je schopen vést dialog o životním
prostředí
 umí podat informace o České
republice
 umí napsat obchodní dopis

- skloňování přídavných jmen po zájmenech a
číslovkách
- párové spojky
- vazby německých sloves s podstatnými jmény

Jazykové prostředky
Žák:
 rozlišuje základní zvukové
prostředky jazyka, vyslovuje
srozumitelně co nejblíže
přirozené výslovnosti
 má dostatečnou slovní zásobu
včetně frazeologie daných
tematických okruhů
 dodržuje základní pravopisné
normy

Země příslušné jazykové oblasti
Žák:
 má faktické znalosti o reáliích
dané jazykové oblasti
 orientuje se ve správním

Zdravá výživa
- trpný rod
- vyjádření českých vět
s několikanásobným záporem
- sloveso schreiben a jeho předpony
Česká republika
- ukazovací zájmena der, derselbe,
derjenige
- tvoření vedlejších vět vztažných
z participiálních vazeb
Doprava
- kolísání užití pomocného slovesa v perfektu
- dvojice tranzitivních a intranzitivních
sloves
- plusquamperfektum
- časové věty
- vedlejší věty přípustkové a příčinné
- vazby německých sloves s podstatnými
jmény – české sloveso být
Životní prostředí
- konjunktiv préterita plusquamperfekta
- vedlejší věty podmínkové
- přirovnávací způsobové věty
- vedlejší věty účinkové
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systému Švýcarska a České
republiky
charakterizuje životní prostředí
zná německé spisovatele/ důraz
na švýcarské dramatiky
má dostatečné znalosti o
tradicích a svátcích v německy
hovořících zemích

Německá klasická literatura (Goethe, Schiller,
Brüder Grimm)
- opakování gramatiky
Švýcarsko
Zvyky a tradice v Čechách a v německy mluvících
zemích
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5. 3. 2 Německý jazyk – druhý cizí jazyk - úroveň B1
Celkový počet vyučovacích hodin: 362

Název předmětu

Německý jazyk – druhý cizí jazyk - úroveň B1

Ročník

1.

2.

3.

4.

Celkem

Počet hodin týdně

3

3

2

3

11

Ročník: 1.

Počet hodin v ročníku: 102

Výsledky vzdělávání

Tematické celky

Řečové dovednosti

Základní informace o německém jazyce

Žák:
 rozumí jednoduchým souvislým
projevům (monologickým i
dialogickým) ve standardním
řečovém tempu
 čte s porozuměním texty, které
odpovídají jeho znalostem
 orientuje se v textu
 odhaduje význam neznámých
výrazů podle kontextu
 je schopen ústního a písemného
projevu situačně a tematicky
zaměřeného
 umí přeložit text a používat
slovníky
 střídá receptivní a produktivní
činnosti, vede dialogy
 umí se představit, podat základní
informace o sobě, své rodině a
způsobu života
 umí napsat jednoduchý osobní
dopis

- výslovnost
- pozdravy
- obraty při představování
První kontakty
- člen určitý a neurčitý
- časování sloves
- slovosled ve větě oznamovací i tázací
Rodina, přátelé
- skloňování podstatných jmen
- časování slovesa haben
- základní číslovky
- zápor
Nakupování
- předložky se 3. pádem
- předložky se 4. pádem
- osobní zájmena, zájmena wer, was

59

Jazykové prostředky

Jídlo, pití

Žák:
 rozlišuje základní zvukové
prostředky jazyka, vyslovuje co
nejblíže přirozené výslovnosti
 má dostatečnou slovní zásobu
včetně frazeologie v rozsahu
daných tematických okruhů
 dodržuje základní pravopisné
normy
 se domluví v běžných
jednoduchých situacích

- přivlastňovací zájmena
- vyjádření zájmena svůj
- slovesa se změnou kmene v přítomném
čase
- rozkazovací způsob

Země příslušné jazykové oblasti

Bydlení
- slabé skloňování podstatných jmen
- množné číslo podstatných jmen
- předložky se 3. a 4. pádem
- vazba es gibt
- slovesa stehe, stellen, legen, liegen
Volný čas

Žák:
 má faktické znalosti o reáliích
dané jazykové oblasti
 má základní informace o
jídelních zvyklostech německy
mluvících zemí
 orientuje se v oblasti kultury
dané jazykové oblasti

- ukazovací zájmena
- modální slovesa
- označení míry, hmotnosti, množství
- záporná předpona un- doch v odpovědi na zápornou odpověď
Koníčky z oblasti kultury (hudba,
film, četba)
- krátký osobní dopis
- stylizace pozvánky
- informace o významných osobnostech
z oblasti kultury v německy mluvících zemích

60

Ročník: 2.

Počet hodin v ročníku: 102

Výsledky vzdělávání

Tematické celky

Řečové dovednosti

Režim dne, týdenní plán

Žák:
 rozumí souvislým projevům ve
standardním řečovém tempu
 čte s porozuměním, orientuje se
v textu, umí nalézt hlavní
myšlenky
 odhaduje význam neznámých
výrazů podle kontextu
 je schopen ústního i písemného
vyjádření situačně zaměřeného
 formuluje vlastní myšlenky
 vyjadřuje se téměř bezchybně
v běžných předvídatelných
situacích
 umí přeložit text a používat
slovníky
 vede dialogy
 umí získávat i podávat informace
 umí se zeptat na cestu a cestu
vysvětlit
 umí vést jednoduchý přijímací
pohovor při hledání pracovního
místa

- předpony odlučitelné a neodlučitelné
- zvratná slovesa
- časové údaje
- nepravidelná slovesa

Jazykové prostředky

Zdraví, nemoci

Žák:
 má dostatečnou slovní zásobu
včetně frazeologie k daným
tematickým okruhům
 v písemném projevu dodržuje
základní pravopisné normy
 umí napsat životopis, inzerát,
jednoduchou žádost o místo

- budoucí čas
- slovosled ve větě vedlejší
- perfektum modálních sloves

Země příslušné jazykové oblasti
Žák:

Cestování
- stupňování přídavných jmen a příslovcí
- zeměpisné názvy
- spojky souřadicí
- Německo
Životopis, plány do budoucna
- minulý čas (préteritum)
- sloveso werden
- zájmena jemand, niemand
Lidé a jejich koníčky
- minulý čas (perfektum)
- podmět man
- zájmeno allein, selbst

Orientace ve městě, dopravní
prostředky
- slovesné vazby
- zájmenná příslovce
- wie a als
- vlastní jména osob
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má faktické znalosti o reáliích
dané jazykové oblasti
má informace o turisticky
atraktivních oblastech
orientuje se v mapách hlavních
měst německé jazykové oblasti

Zaměstnání, pracovní místa
- inzeráty
- žádost o zaměstnání
- přijímací pohovor
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Ročník: 3.

Počet hodin v ročníku: 68

Výsledky vzdělávání

Tematické celky

Řečové dovednosti

Kulturní život

Žák:
 rozumí přiměřeným souvislým
projevům (monologickým i
dialogickým) ve standardním
řečovém tempu
 čte s porozuměním věcně i
jazykově přiměřené texty
 orientuje se v textu, umí nalézt
hlavní myšlenky
 odhaduje význam neznámých
výrazů podle kontextu
 je schopen ústního a písemného
vyjádření situačně a tematicky
zaměřeného
 formuluje vlastní myšlenky
 vyjadřuje se téměř bezchybně v
běžných předvídatelných
situacích
 umí přeložit text a používat
slovníky
 střídá receptivní a produktivní
činnosti
 vede dialogy
 umí podat informace o hlavním
městě

- préteritum a perfektum
- pořádek slov ve větě jednoduché
- souvětí
- vzájemné postavení příslovečných
určení
- větný rámec
- vedlejší věty
Móda, módní přehlídka
- skloňování podstatných jmen
- přivlastňovací zájmena
- tázací zájmena
- skloňování přídavných jmen
- tázací zájmena slovesa holen, bringen,
tragen, probieren, anprobieren
V obchodním domě
- skloňování osobních zájmen
- neurčitá zájmena
- možnost vyjadřování záporu
- překlad českého ještě ne, už ne
- příslovce s irgend-/nirgend
Orientace ve městě, procházka
Prahou




domluví se při nákupech
umí popsat svůj byt

Jazykové prostředky
Žák:

- předložky se 3. pádem
- předložky se 4. pádem
- předložky se 3. a 4. pádem
- základní číslovky
- řadové číslovky, datum
- směrová příslovce

63







rozlišuje základní zvukové
prostředky jazyka
vyslovuje srozumitelně co
nejblíže přirozené výslovnosti
má dostatečnou slovní zásobu
včetně frazeologie v rozsahu
daných tematických okruhů
dodržuje základní pravopisné
normy

Země příslušné jazykové oblasti
Žák
 má faktické znalosti o reáliích
dané jazykové oblasti
 zná společenské zvyklosti,
geografické a kulturní poznatky o
zemích dané jazykové oblasti
 má informace o významných
spisovatelích německé jazykové
oblasti
 orientuje se v oblasti sportu
jedné z německy mluvících zemí

Bydlení
- časování sloves v přítomném čase
- způsobová slovesa a sloveso wissen
- podmět man a es
- infinitiv závislý na podstatném a přídavném jménu a na
slovesu
- es jako korelát
- použití Platz, Stelle, Ort
Mezilidské vztahy
- ukazovací zájmena, vespolné zájmeno
einander
- zvratná slovesa
- rozkazovací způsob
- zvratná slovesa
- předložky se 2. pádem
- použití Ende a Schluss, endlich
schliesslich
Četba
E. M. Remarque: Tři kamarádi
- četba ukázek
Sport
- časové údaje
- zájmenná příslovce
- nepřímé otázky, přirovnávací
způsobové věty
- vedlejší věty účinkové, věty vztažné
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Ročník: 4.

Počet hodin v ročníku: 90

Výsledky vzdělávání

Tematické celky

Řečové dovednosti

Zdraví, zranění

Žák:

- stupňování přídavných jmen
v přísudku, v přívlastku
- stupňování příslovcí
- sloveso tun
- tvary příslovcí na -/e/stens, -st
- použití machen, tun

















rozumí přiměřeným souvislým
projevům (monologickým i
dialogickým) ve standardním
řečovém tempu
čte s porozuměním věcně i
jazykově přiměřené texty
orientuje se v textu, umí nalézt
hlavní myšlenky
odhaduje význam neznámých
výrazů podle kontextu
je schopen ústního a písemného
vyjádření situačně a tematicky
zaměřeného
formuluje vlastní myšlenky
vyjadřuje se téměř bezchybně v
běžných, předvídatelných
situacích
střídá receptivní a produktivní
činnosti, vede dialogy
je schopen vést dialog u lékaře
umí popsat systém českého
školství
umí napsat obchodní dopis
umí vést přijímací pohovor

Jazykové prostředky
Žák:
 rozlišuje základní zvukové
prostředky jazyka, vyslovuje
srozumitelně co nejblíže
přirozené výslovnosti
 má dostatečnou slovní zásobu
včetně frazeologie v rozsahu

Školství
- sloveso werden
- určování rodu podstatných jmen
- infinitivní konstrukce s zu, um….zu
- modální částice
- slovesa akzeptieren – annehmen –
aufnehmen –empfangen
Rakousko
- zeměpisné názvy, jejich skloňování
- přídavná jména odvozená od geografických názvů
- jména obyvatel
- slabé skloňování podstatných jmen
- příčestí přítomné a minulé
- zpodstatnělá přídavná jména
Gastronomie
- označení míry, hmotnosti a množství
po číslovkách
- nulový člen u podstatných jmen
- konjunktiv préterita a opisná forma
würde a infinitiv
- skloňování přídavných jmen po členu nulovém
- zpodstatnělá přídavná jména a příčestí
ve spojení s neurčitými zájmeny
- nulový člen u podstatných jmen
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daných tematických okruhů
dodržuje základní pravopisné
normy v písemném projevu

Země příslušné jazykové oblasti
Žák:
 má faktické znalosti o reáliích
dané jazykové oblasti
(společenské, geografické a
kulturní poznatky o zemích dané
jazykové oblasti)
 má znalosti o školských
systémech Německa a Rakouska
 orientuje se v gastronomických
zvyklostech německé jazykové
oblasti.

Německo
- slovesa s odlučitelnými a
neodlučitelnými předponami
- vazby sloves, podstatných a přídavných
jmen
- zlomky, desetinná čísla, procenta
Četba
- Doris Dörrie: Geld
- ukázky z díla
Německá obchodní korespondence
- základní stavební prvky dopisů
- poptávka
- nabídka
- objednávka
- potvrzení objednávky
- žádost o kreditní a úvěrové informace
- upomínka
- reklamace, stížnost
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5.4. Ruský jazyk – první cizí jazyk – úroveň B2
Pojetí předmětu
Obecný cíl předmětu
Výuka cizích jazyků rozšiřuje a prohlubuje komunikativní kompetenci a celkový kulturní rozhled a
vytváří základ pro další jazykové i profesní zdokonalování.
Ve výuce cizích jazyků jsou dva hlavní cíle:
- komunikativní - daný specifikou předmětu, výstupními požadavky a cíli
- vede žáky k získání klíčových komunikativních jazykových kompetencí
a připravuje je k účasti v přímé i nepřímé komunikaci včetně přístupu k
informačním zdrojům
- výchovně vzdělávací - přispívá k formování osobnosti žáků, učí je respektování a
toleranci k hodnotám jiných národů
Charakteristika učiva
Prvním cizím jazykem je míněn jazyk, který se žák učil na ZŠ a v jehož studiu pokračuje na škole
střední.
Vzdělávání v prvním cizím jazyce navazuje na úroveň jazykových znalostí a komunikačních
kompetencí A2 společného evropského referenčního rámce získanou na ZŠ, vede žáky k
prohlubování komunikačních kompetencí získaných na ZŠ (znalosti lingvistické, sociolingvistické,
pragmatické) a směřuje k osvojení takové úrovně komunikativních jazykových kompetencí, která
odpovídá stupnici B2 společného evropského referenčního rámce. Vzdělávání ve druhém cizím
jazyce navazuje na poznání českého a prvního cizího jazyka ze ZŠ, vede žáky k prohlubování
komunikačních kompetencí a směřuje k osvojení takové úrovně komunikativních jazykových
kompetencí, která odpovídá stupnici B1 společného evropského referenčního rámce.
Obsahem výuky je systematické rozvíjení řečových dovedností (receptivní, produktivní i
interaktivní), přiměřeného rozsahu jazykových prostředků, tj. slovní zásoby (produktivně si žák
osvojí 5-6 lexikálních jednotek za 1 vyučovací hodinu, celkem 500 - 600 lexikálních jednotek za
rok) včetně nejběžnější frazeologie a odborné terminologie (20%), mluvnice, zvukové a grafické
stránky jazyka a rozvíjení vědomostí z oblasti reálií České republiky a zemí příslušné jazykové
oblasti.
Didaktické pojetí výuky, výukové strategie
V dnešní době je třeba akceptovat individuální vzdělávací potřeby žáků. Vyučující se budou
orientovat na:
- autodidaktické metody a vedení žáků k osvojování různých technik samostatného učení a
individuální práci odpovídajícím jejich schopnostem,
- motivační činitele - zařazení her a soutěží (vždy s vyhodnocením!), simulačních metod, veřejné
prezentace žáků, uplatňování projektové metody výuky, podpora aktivit mezipředmětového
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charakteru mj. s cílem vypěstovat u co největší části žáků potřebu dorozumět se s mluvčími z
daných jazykových oblastí.
V hodinách jsou zahrnuty i další motivační metody jako je využití multimediálních programů a
internetu, navazování kontaktů se školami v zahraničí, organizování výměnných, výukových i
poznávacích zájezdů, zapojování žáků do projektů a soutěží.
Kritéria hodnocení žáků
V souvislosti s RVP se klade důraz na informativní a výchovné funkce hodnocení. Žáci budou
také vedeni k tomu, aby byli schopni sebehodnocení svých výsledků. Významnou roli hraje rovněž
metoda kolektivního hodnocení a následná spolupráce pedagogů s žáky,
která vede k identifikaci nedostatků a jejich následnému odstranění. Učitelé budou rovněž
motivovat a podporovat žáky k pravidelnému vedení jazykového portfolia, které žákům umožní
relativně přesně si ověřit výsledky, kterých v jazykovém vzdělávání dosáhli.
Způsoby hodnocení by měly spočívat v kombinaci známkování, slovního hodnocení, využívání
bodového systému, eventuelně procentuálního vyjádření. Základní formou hodnocení výsledků
vzdělávání je klasifikace vyjádřená známkou podle stupnice 1 - 5. Definice úrovně vědomostí a
kompetencí odpovídající jednotlivým stupňům známek vychází z definic vnitřního řádu školy.
Ověřovací metody:
1. písemné práce: - písemné práce souvislé,
2. průběžné písemné zkoušení
3. ústní zkoušení
4. domácí úkoly

strukturované a testy s poslechovým subtestem

Přínos předmětu k rozvoji klíčových kompetencí, průřezových témat a mezipředmětových
vztahů
Rozvíjené klíčové kompetence:


kompetence komunikativní - aby byl žák schopen:
- vyjadřovat se přiměřeně účelu jednání a komunikační situaci a vhodně se
prezentovat v souladu s pravidly daného kulturního prostředí
- formulovat své myšlenky srozumitelně a souvisle, v písemné podobě přehledně
a jazykově správně
- aktivně se účastnit diskusí, formulovat a obhajovat své názory a postoje,
respektovat názory druhých
- písemně zaznamenávat podstatné myšlenky a údaje z textů a projevů jiných lidí
- zpracovávat přiměřeně náročné texty na běžná i odborná témata.



personální kompetence - aby byl žák schopen:
- efektivně se učit a pracovat, využívat ke svému učení zkušenosti jiných lidí, učit
se na základě zprostředkovaných zkušeností
- sebekriticky vyhodnocovat dosažené výsledky a pokrok, přijímat radu a kritiku
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- stanovovat si cíle a priority podle svých osobních schopností a zájmové a
pracovní orientace
- dále se vzdělávat


sociální kompetence - aby byl žák schopen:
- samostatně řešit problémy a spolupracovat se svými spolužáky
- přijímat a odpovědně plnit svěřené úkoly
- pracovat v týmu
- nepodléhat předsudkům a stereotypům v přístupu k jiným lidem a kulturám



kompetence k pracovnímu uplatnění - žák je veden k tomu, aby:
- znal alternativy uplatnění jazykového vzdělání na trhu práce a požadavky
zaměstnavatelů na jazykovou gramotnost
- dokázal se písemně i verbálně seberealizovat při vstupu na trh práce

Rozvíjená průřezová témata:


občan v demokratické společnosti - žák je veden k tomu, aby:
- dokázal se orientovat v masových médiích, využíval je, ale také kriticky hodnotil,
učil se být odolný vůči myšlenkové a názorové manipulaci
- uměl jednat s lidmi, diskutovat o citlivých a kontroverzních otázkách, hledat
kompromisní řešení
- byl ochoten angažovat se nejen ve vlastní prospěch, ale i pro veřejné zájmy a ve
prospěch lidí v jiných zemích a na jiných kontinentech
- vážil si materiálních a duchovních hodnot a snažil se je chránit a zachovat pro
budoucí generace
- byl tolerantní a respektoval tradice a společenské zvyklosti daného
sociokulturního prostředí
- aktivně vystupovat proti projevům rasové nesnášenlivosti a xenofobie



člověk a svět práce - žák je veden k tomu, aby:
- poznával svět a učil se mu rozumět
- chápal význam strategie udržitelného rozvoje světa a seznamoval se s jejím
zajišťováním v zemích dané jazykové oblasti
- chápal a respektoval nutnost ekologického chování v souvislosti s lidským
zdravím



informační a komunikační technologie - žák je veden k tomu, aby:
- používal internet pro vyhledávání doplňujících informací a aktuálních údajů z
oblasti společensko-politického a kulturního dění v zemích dané oblasti
- využíval on-line učebnic a testů pro domácí samostudium

Rozvíjené mezipředmětové vztahy:
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V předmětu cizí jazyk se uplatňují mezipředmětové vztahy k předmětům český jazyk a literatura,
dějepis, hospodářský zeměpis, informační a komunikační technologie, občanská nauka, písemná
a elektronická komunikace, právo a ekonomika
Rozpis učiva a výsledků vzdělávání:
Celkový počet vyučovacích hodin: 494

Název předmětu

Ruský jazyk – první cizí jazyk – úroveň B2

Ročník

1.

2.

3.

4.

Celkem

Počet hodin týdně

4

4

3

4

15

Ročník: 1.

Počet hodin v ročníku: 136

Výsledky vzdělávání

Tematické celky

Řečové dovednosti
Žák
- rozumí jednoduchým souvislým
projevům (monologickým i dialogickým)
ve standardním řečovém tempu
- čte s porozuměním věcně i jazykově
přiměřené texty, orientuje se v textu
- je schopen ústního i písemného
projevu situačně a tematicky
zaměřeného

Základní informace o ruském jazyce
- výslovnost (přízvuk)
- azbuka
- pozdravy
- obraty při představování a telefonování

- umí se představit a podat základní
informace o sobě, o své rodině a o
svém životě
- umí napsat jednoduchý osobní odpis
Jazykové prostředky
Žák
- rozlišuje základní zvukové prostředky
jazyka
- vyslovuje co nejblíže přirozené
výslovnosti
- má dostatečnou slovní zásobu včetně
frazeologie v rozsahu daných
tematických okruhů, ovládá základní

První kontakty
- otázky a odpovědi při představování
- azbuka
- rozlišení přízvučných a nepřízvučných slabik
- číslovky 1 – 20
- časování sloves (žiť, znať, govoriť...)
- intonace různých typů vět
Na návštěvě
- azbuka
- pohyblivý přízvuk některých sloves (učiť)
- číslovky 30 – 100
- podstatná jména m. a ž. rodu v 1., 2. a 3. pádě
- osobní zájmena v 1. a 3. pádě
- budoucí čas
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pravopisné normy
- domluví se v běžných jednoduchých
situacích
Země příslušné jazykové oblasti
Žák
- má faktické znalosti o reáliích dané
jazykové oblasti
- má základní informace o školském
systému Ruska
- orientuje se v oblasti kultury dané
jazykové oblasti

Rodina, přátelé
- souhrnné opakování azbuky
- nepřízvučné e
- podstatná jména po číslovkách 2, 3, 4
- 6. pád podstatných jmen
- osobní zájmena v 1. – 4. pádě
- přivlastňovací zájmena v 1. p. j. a mn. č.
- věty typu „U těbja jest“
Kino
- 1. a 2. časování sloves
- slovesa se skupinou -ova, -eva
- časování zvratných sloves v přítomném čase
- časování sloves se změnou kmen. souhlásek
- výslovnost tvrdého a měkkého I
Divadlo
- výslovnost párových tvrdých a měkkých souhlásek
- intonace různých typů otázek
- řadové číslovky 1 – 30 v 1. p. j. č.
- vyjádření data
- skloňování osobních zájmen
Škola
- minulý čas
- vykání
- skloňování některých typů podstatných jmen v j. č.
- pravopis slabik „gi, ki, chi“
- výslovnost ž, š, šč
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Ročník: 2.

Počet hodin v ročníku: 136

Výsledky vzdělávání

Tematické celky

Řečové dovednosti
Žák
- rozumí přiměřeným souvislým
projevům ve standardním řečovém
tempu
- čte s porozuměním text a umí nalézt
hlavní myšlenky
- je schopen ústního i písemného
vyjádření situačně zaměřeného
- umí jednoduše zformulovat vlastní
myšlenky
- vyjadřuje se v běžných situacích
- umí vést jednoduchý dialog
- umí přeložit text a pracovat se
slovníkem

Nakupování
- časování sloves jít, jet, moci...
- podstatná jména neživ. a živ. v 1., 2., 4. p. mn. č.
- výslovnost předložkových spojení typu „iz Ameriky“
- pohyblivé -o- a -e- u podstatných jmen

Jazykové prostředky
Žák
- ovládá dostatečnou slovní zásobu
včetně frazeologie v probraných
tematických okruzích, v písemném
projevu dodržuje základní pravopisné
normy
- umí napsat životopis a žádost o místo
Země příslušné jazykové
oblasti
Žák
- má přehled o reáliích ruské jazykové
oblasti a o turisticky atraktivních
oblastech
- orientuje se v mapách Ruska a jeho
největších měst
- má všeobecný přehled o ruské kultuře,
zejména literatuře a hudbě

Korespondence
- psaní adresy a odpověď na inzerát
- vyjádření data
- některé slovesné vazby
- skloňování zájmen „kto, što“
Volný čas
- nesklonná podstatná jména
- opakování mluvnice 1. dílu
- opakování intonace
- vedlejší věty příčinné
- věty se slovy „možno, nělzja“
Konkurz, plány do budoucna
- vyplňování dotazníků
- vazby odlišné od češtiny
- časování slovesa „nadět“
- skloňování tvrdých přídavných jmen
- datum
- psaní data v dopise
- zpodstatnělá přídavná jména
Člověk – jeho zevnějšek a charakter
- vyjádření vlastního názoru
- vyjádření omluvy a politování
- tázací zájmena
- slovesné vazby odlišné od češtiny
- vyjádření významu – je třeba, musí se, je možno
Cestování
- skloňování měkkých přídavných jmen
- vyjádření přibližnosti
- datum, letopočet, hodiny
- vyjádření čas. údajů vzhledem k časovým
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V restauraci
- rozkazovací způsob
- spojka aby (štoby)
- slovesa jíst a pít
- opakování číslovek
Moskva
- další slovesné vazby
- časování některých nepravidelných sloves
- vyjádření „je třeba“, vyjádření podmínky
- podmiňovací způsob
- komunikace na letišti a celnici
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Ročník: 3.

Počet hodin v ročníku: 102

Výsledky vzdělávání

Tematické celky

Řečové dovednosti
Žák
- rozumí přiměřeným souvislým
projevům (monologickým i dialogickým)
- čte s porozuměním věcně i jazykově
přiměřené texty, orientuje se v textu,
umí nalézt hlavní myšlenky
- umí odhadnout význam neznámých
výrazů podle kontextu a způsobu
tvoření
- formuluje vlastní myšlenky
- ovládá receptivní a produktivní
činnosti
- domluví se při běžných situacích

Životní styl a péče o zdraví
- vyjádření srovnání a neurčitosti
- další slovesné vazby odlišné od češtiny
- neurčitá zájmena a příslovce
- 2. stupeň přídavných jmen a příslovcí
Významní představitelé ruské vědy
- další slovesné vazby odlišné od češtiny
- věty se spojkou „štoby“
- časování slovesa „sdat“
- opakování probraných slovesných vazeb

Vzdělání, znalost cizích jazyků
- mezinárodní certifikát z ruštiny
- význam ovládání ruského jazyka
Jazykové prostředky
- přechodníky
Žák
- ovládá výslovnost co nejblíže originálu - další nepravidelná slovesa
- má dostatečnou slovní zásobu včetně - další slovesné vazby
frazeologie v rozsahu daných
tematických okruhů
Bydlení
- ovládá základní pravopisné normy
- další slovesné vazby odlišné od češtiny
- rozkazovací způsob pro 1. os. mn. č.
Země příslušné jazykové oblasti
- skloňování přivlastňovacích zájmen
Žák
- nepravidelné tvoření mn. č. podstatných jmen
- má podrobnější znalosti o reáliích
- skloňování podstatných jmen „mať, doč“
ruské jazykové oblasti
- zná společenské zvyklosti dané
Móda, oblékání
jazykové oblasti
- vazby s infinitivem
- má přehled o významných
- příčestí a příd. jména slovesná minulá trpná
představitelích ruské kultury, vědy a
- trpný rod
sportu
- 6. p. j. č. podstatných jmen m. rodu
Sport
- předložkové vazby s 2. pádem
- další slovesné vazby odlišné od češtiny
- podstatná jména s kmenem na ž, š, č...
Významní ruští sportovci
- přídavná jména slovesná činná (přítomná, minulá)
- jmenné (krátké) tvary přídavných jmen
- opakování skloňování podstatných jmen
- opakování skloňování přídavných jmen
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Ročník: 4.
Výsledky vzdělávání
Řečové dovednosti
Žák
- rozumí přiměřeným souvislým
projevům ve standardním řečovém
tempu
- čte s porozuměním text a orientuje se
v něm
- odhaduje význam neznámých výrazů
z kontextu a podle způsobu tvoření
- vyjadřuje se písemně a ústně v
určitých situacích a tématech
- formuluje vlastní myšlenky
- vyjadřuje se téměř bezchybně v
běžných, předvídatelných situacích
- je schopen vést dialog v běžných
životních situacích
Jazykové prostředky
Žák
- rozlišuje základní zvukové prostředky
jazyka
- vyslovuje co nejblíže přirozené
výslovnosti
- má dostatečnou slovní zásobu včetně
frazeologie v rozsahu daných
tematických okruhů, ovládá základní
pravopisné normy
Země příslušné jazykové oblasti
Žák
- má faktické znalosti o reáliích dané
jazykové oblasti
- má základní informace o školském
systému Ruska
- orientuje se v oblasti kultury dané
jazykové oblasti

Počet hodin v ročníku: 120
Tematické celky

Veletrh, reklama
- předložky
- další slovesné vazby odlišné od češtiny
- záporná zájmena
- souhrnné opakování předložek
Prezentace firmy
- jednoduchý tvar 3. stupně přídavných jmen
- opakování stupňování přídavných jmen
- příd. jména slovesná přítomná trpná
- vidové dvojice
Česká republika
- souhrnné opakování slovesných vazeb odlišných od
češtiny
- vidové dvojice
Masmédia a Internet
- vyjádření modality
- vyjadřování různých významů českého slovesa mít
- větný a členský zápor
- opakování zájmen osobních a přivlastňovacích
Profese
- organizace a vedení porady
- zápis z porady
- opakování přechodníků
Společenský život, zvyky a obyčeje
- vyjádření příčiny, podmínky, přípustky a důsledku
- opakování podstatných jmen

Písemné práce
- ohodnocení
- práce chybami
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5. 5 Seminář v cizím jazyce
5. 5. 1. Seminář v cizím jazyce – Anglický jazyk
Celkový počet vyučovacích hodin: 128
Seminář v cizím jazyce – Anglický jazyk

Název předmětu
Ročník

1.

2.

3.

4.

Celkem

Počet hodin týdně

-

-

2

2

4

Pojetí předmětu – viz 5.2
Rozpis učiva a výsledků vzdělávání:
Ročník: 3.

Počet hodin v ročníku: 68

Výsledky vzdělávání

Tematické celky

Řečové dovednosti

Osobní identifikace a charakteristika

Žák:
 rozumí přiměřeným souvislým
projevům (monologickým i
dialogickým) ve standardním
řečovém tempu
 čte s porozuměním věcně i
jazykově přiměřené texty
 se dokáže vyjadřovat ústně i
písemně k tématům probíraných
tematických okruhů
 odhaduje význam neznámých
výrazů podle kontextu a způsobu
tvoření
 je schopen ústního a písemného
vyjádření situačně a tematicky
zaměřeného
 formuluje vlastní myšlenky
 domluví se v běžných situacích,
umí získat i podat informace
 pohotově a vhodně řeší
standardní řečové situace
 umí přeložit text a používat

- osobní identifikace
- povolání (viz téma Práce a povolání)
- vzdělání (viz téma Vzdělávání)
- fyzický/tělesný vzhled
- charakter a temperament
Rodina
- rodinný kruh
- rodinné vztahy a aktivity (také viz téma Mezilidské
vztahy, Domov a bydlení, Volný čas a zábava)
Domov a bydlení
- bydliště a jeho okolí
- bydlení, domácnost a domácí práce
- společné soužití a sousedské vztahy (také viz téma
Mezilidské vztahy)
Každodenní život
- doma
76




slovníky
střídá receptivní a produktivní
činnosti
vede dialogy

- ve škole (viz téma Vzdělávání)
- v práci, na brigádě (také viz téma Práce a povolání)
- volný čas (také viz téma Volný čas a zábava)
Vzdělávání

Jazykové prostředky
Žák:
 rozlišuje základní zvukové
prostředky jazyka
 vyslovuje srozumitelně co
nejblíže přirozené výslovnosti
 má dostatečnou slovní zásobu
včetně frazeologie v rozsahu
daných tematických okruhů
 dodržuje základní pravopisné
normy v písemném projevu

- studium a výuka
- vztahy ve škole (také viz téma Mezilidské vztahy)
- školní události a akce
Volný čas a zábava
- volný čas
- koníčky a záliby
- společenské události
- kultura a umění
- sport
Mezilidské vztahy

Země příslušné jazykové oblasti
Žák:
 má faktické znalosti o reáliích
dané jazykové oblasti
(společenské
 zvyklosti, geografické a kulturní
poznatky o zemích dané
jazykové oblasti)

- osobní vztahy
- sociální vztahy

Cestování a doprava
- cestování, prázdniny a dovolená
- doprava
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Ročník: 4.

Počet hodin v ročníku: 60

Výsledky vzdělávání

Tematické celky

Řečové dovednosti

Zdraví a hygiena

Žák:
 rozumí přiměřeným souvislým
projevům (monologickým i
dialogickým) ve standardním
řečovém tempu
 čte s porozuměním věcně i
jazykově přiměřené texty
 se dokáže vyjadřovat ústně i
písemně k tématům probíraných
tematických okruhů
 odhaduje význam neznámých
výrazů podle kontextu a způsobu
tvoření
 je schopen ústního a písemného
vyjádření situačně a tematicky
zaměřeného
 formuluje vlastní myšlenky
 domluví se v běžných situacích,
umí získat i podat informace
 pohotově a vhodně řeší
standardní řečové situace
 umí přeložit text a používat
slovníky
 střídá receptivní a produktivní
činnosti
 vede dialogy

- lidské tělo
- osobní hygiena
- péče o zdraví
- zdravotní stav
- zdravotnické služby

Jazykové prostředky
Žák:
 rozlišuje základní zvukové
prostředky jazyka
 vyslovuje srozumitelně co
nejblíže přirozené výslovnosti
 má dostatečnou slovní zásobu

Stravování
- potraviny, nápoje, jídlo
- příprava jídla
- gastronomické služby (také viz téma Služby)
Nakupování
- obchody
- nakupování
- zboží
Práce a povolání
- práce a povolání
- vzdělání a studium
Služby
- telekomunikační a poštovní služby
- tisk a vydavatelství (viz téma Společnost)
- doprava a spoje (viz téma Cestování a doprava)
- gastronomické služby (viz téma Stravování)
- ubytování, bydlení (viz téma Cestování a doprava,
Domov a bydlení)
- zdravotnictví (viz téma Zdraví a hygiena)
- ekonomické a finanční služby
- obchodní služby (viz téma Nakupování)
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včetně frazeologie v rozsahu
daných tematických okruhů
dodržuje základní pravopisné
normy v písemném projevu

Země příslušné jazykové oblasti

Společnost
- kultura a umění (viz téma Volný čas a zábava)
- věda a technika
- sdělovací prostředky
- zvyky a tradice
- multikulturní společnost
- problémy společnosti
- životní prostředí (viz téma Zeměpis a příroda)

Žák:
 má faktické znalosti o reáliích
dané jazykové oblasti
(společenské zvyklosti,
Zeměpis a příroda
geografické a kulturní poznatky o
zemích dané jazykové oblasti)
- zeměpis
- podnebí a počasí
- země a vesmír
- fauna a flóra
- životní prostředí
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5. 5. 2. Seminář v cizím jazyce – Německý jazyk
Celkový počet vyučovacích hodin: 128
Seminář v cizím jazyce – Německý jazyk

Název předmětu
Ročník

1.

2.

3.

4.

Celkem

Počet hodin týdně

-

-

2

2

4

Pojetí předmětu – viz oddíl 5. 3
Rozpis učiva a výsledků vzdělávání:
Ročník: 3.

Počet hodin v ročníku: 68

Výsledky vzdělávání

Tematické celky

Řečové dovednosti

Osobní identifikace a charakteristika

Žák:
 rozumí přiměřeným souvislým
projevům (monologickým i
dialogickým) ve standardním
řečovém tempu
 čte s porozuměním věcně i
jazykově přiměřené texty
 se dokáže vyjadřovat ústně i
písemně k tématům probíraných
tematických okruhů
 odhaduje význam neznámých
výrazů podle kontextu a způsobu
tvoření
 je schopen ústního a písemného
vyjádření situačně a tematicky
zaměřeného
 formuluje vlastní myšlenky
 domluví se v běžných situacích,
umí získat i podat informace
 pohotově a vhodně řeší
standardní řečové situace
 umí přeložit text a používat
slovníky
 střídá receptivní a produktivní

- osobní identifikace
- povolání (viz téma Práce a povolání)
- vzdělání (viz téma Vzdělávání)
- fyzický/tělesný vzhled
- charakter a temperament
Rodina
- rodinný kruh
- rodinné vztahy a aktivity (také viz téma Mezilidské
vztahy, Domov a bydlení, Volný čas a zábava)
Domov a bydlení
- bydliště a jeho okolí
- bydlení, domácnost a domácí práce
- společné soužití a sousedské vztahy (také viz téma
Mezilidské vztahy)
Každodenní život
- doma
- ve škole (viz téma Vzdělávání)
- v práci, na brigádě (také viz téma Práce a povolání)
80



činnosti
vede dialogy

Jazykové prostředky
Žák:
 rozlišuje základní zvukové
prostředky jazyka
 vyslovuje srozumitelně co
nejblíže přirozené výslovnosti
 má dostatečnou slovní zásobu
včetně frazeologie v rozsahu
daných tematických okruhů
 dodržuje základní pravopisné
normy v písemném projevu

- volný čas (také viz téma Volný čas a zábava)
Vzdělávání
- studium a výuka
- vztahy ve škole (také viz téma Mezilidské vztahy)
- školní události a akce
Volný čas a zábava
- volný čas
- koníčky a záliby
- společenské události
- kultura a umění
- sport

Země příslušné jazykové oblasti
Mezilidské vztahy
Žák:
- osobní vztahy
 má faktické znalosti o reáliích
- sociální vztahy
dané jazykové oblasti
(společenské zvyklosti,
geografické a kulturní poznatky o
Cestování a doprava
zemích dané jazykové oblasti)
- cestování, prázdniny a dovolená
- doprava
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Ročník: 4.

Počet hodin v ročníku: 60

Výsledky vzdělávání

Tematické celky

Řečové dovednosti

Zdraví a hygiena

Žák:
 rozumí přiměřeným souvislým
projevům (monologickým i
dialogickým) ve standardním
řečovém tempu
 čte s porozuměním věcně i
jazykově přiměřené texty
 se dokáže vyjadřovat ústně i
písemně k tématům probíraných
tematických okruhů
 odhaduje význam neznámých
výrazů podle kontextu a způsobu
tvoření
 je schopen ústního a písemného
vyjádření situačně a tematicky
zaměřeného
 formuluje vlastní myšlenky
 domluví se v běžných situacích,
umí získat i podat informace
 pohotově a vhodně řeší
standardní řečové situace
 umí přeložit text a používat
slovníky
 střídá receptivní a produktivní
činnosti
 vede dialogy

- lidské tělo
- osobní hygiena
- péče o zdraví
- zdravotní stav
- zdravotnické služby

Jazykové prostředky
Žák:
 rozlišuje základní zvukové
prostředky jazyka
 vyslovuje srozumitelně co
nejblíže přirozené výslovnosti
 má dostatečnou slovní zásobu

Stravování
- potraviny, nápoje, jídlo
- příprava jídla
- gastronomické služby (také viz téma Služby)
Nakupování
- obchody
- nakupování
- zboží
Práce a povolání
- práce a povolání
- vzdělání a studium (viz Vzdělávání)
Služby
- telekomunikační a poštovní služby
- tisk a vydavatelství (viz téma Společnost)
- doprava a spoje (viz téma Cestování a doprava)
- gastronomické služby (viz téma Stravování)
- ubytování, bydlení (viz téma Cestování a doprava,
Domov a bydlení)
- zdravotnictví (viz téma Zdraví a hygiena)
- ekonomické a finanční služby
- obchodní služby (viz téma Nakupování)
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včetně frazeologie v rozsahu
daných tematických okruhů
dodržuje základní pravopisné
normy v písemném projevu

Země příslušné jazykové oblasti

Společnost
- kultura a umění (viz téma Volný čas a zábava)
- věda a technika
- sdělovací prostředky
- zvyky a tradice
- multikulturní společnost
- problémy společnosti
- životní prostředí (viz téma Zeměpis a příroda)

Žák:
 má faktické znalosti o reáliích
dané jazykové oblasti
(společenské zvyklosti,
Zeměpis a příroda
geografické a kulturní poznatky o
zemích dané jazykové oblasti)
- zeměpis
- podnebí a počasí
- země a vesmír
- fauna a flóra
- životní prostředí
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5. 6 Dějepis
Celkový počet vyučovacích hodin: 102
Dějepis

Název předmětu
Ročník

1.

2.

3.

4.

Celkem

Počet hodin týdně

2

1

-

-

3

Pojetí předmětu
Obecný cíl předmětu
Úkolem výuky dějepisu je vytvářet a kultivovat historické vědomí a spolu s dalšími obory přispívat
k celkovému začleňování žáků do společnosti, neboť výuka systematizuje různé historické
informace, s nimiž se žáci v běžném životě setkávají a budou setkávat. Dějepis umožňuje žákům,
aby dokázali pomocí poznatků o historii lépe a hlouběji porozumět současnosti. Podstata
dějepisného vyučování spočívá v pochopení vztahů, vazeb, souvislostí a procesů, které svým
jednáním lidé vyvolávají a které je svými důsledky zpětně ovlivňují.
Charakteristika učiva
Učivo je rozděleno do dvou ročníků, jedná se o systémový výběr nejdůležitějších událostí
světových, československých a českých dějin, na základě kterého žáci nejsnadněji pochopí
mechanizmus působení zákonitostí společenského vývoje. Obvyklá chronologická cesta výběru
byla zachována.
Didaktické pojetí výuky, výukové strategie
- výklad, řízený rozhovor
- aktivizační metody: skupinová práce, analýza dokumentu, referáty
- prezentace výsledků individuální i týmové práce ústní nebo písemnou formou
- samostatné vyhledávání informací/knihovna,internet/
Kritéria hodnocení žáků
- kombinace slovního hodnocení a známkováni v souladu se školním klasifikačním řádem
- kombinace ústní a písemné formy
- oceňovat věcnou správnost, samostatnost úsudku, schopnost argumentovat
- kultivovanost verbálního projevu

Přínos předmětu k rozvoji klíčových kompetencí, průřezových témat a mezipředmětových
vztahů
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Rozvíjené klíčové kompetence:


kompetence k učení - žák mít pozitivní vztah k osvojování si poznatků a motivaci
k dalšímu (kontinuálnímu) vzdělávání, ovládat techniky učení, uplatňovat různé způsoby
práce s textem (zvl. studijní a analytické čtení), využívat různé informační zdroje, sledovat a
hodnotit pokrok při dosahování cílů svého učení, přijímat hodnocení výsledků svého učení
od jiných lidí



kompetence k řešení problémů – žák by měl umět samostatně řešit problémy, volit
vhodné způsoby řešení, využívat zkušeností a vědomostí nabytých dříve, spolupracovat při
řešení problémů s jinými lidmi (týmové řešení), kriticky myslet, svá rozhodnutí obhájit



kompetence komunikativní – žák by měl srozumitelně a výstižně formulovat a vyjadřovat
své myšlenky a názory, účinně se zapojovat do diskuse, obhajovat svůj názor a vhodně
argumentovat, respektovat názory druhých; dodržovat jazykové a stylistické normy
v písemné a ústní formě



kompetence personální a sociální – žák by měl pracovat samostatně i v týmu, podílet se
na utváření příjemné atmosféry v týmu, chápat potřebu efektivně spolupracovat s druhými
při řešení daného úkolu, nepodléhat předsudkům a stereotypům v přístupu k druhým,
provést sebehodnocení, uvědomit si své přednosti i nedostatky, přijímat radu a kritiku,
adekvátně na kritiku reagovat



občanské kompetence a kulturní povědomí – žák by měl umět jednat odpovědně ve
vlastním a veřejném zájmu, v souladu s morálními principy a respektováním práv a
osobnosti člověka, dodržovat zákony, vystupovat proti nesnášenlivosti, xenofobii a
diskriminaci, přispívat k uplatňování hodnot demokracie, uvědomovat si – v rámci plurality a
multikulturního soužití – vlastní kulturní, národní a osobnostní identitu, přistupovat s aktivní
tolerancí k identitě druhých, zajímat se aktivně o politické a společenské dění u nás a ve
světě, chápat význam životního prostředí pro člověka a jednat v duchu udržitelného
rozvoje, uznávat tradice a hodnoty svého národa, chápat jeho minulost i současnost v
evropském a světovém kontextu, podporovat hodnoty místní, národní, evropské i světové
kultury a mít k nim vytvořen pozitivní vztah



kompetence využívat prostředky IKT a pracovat s informacemi – žák by měl umět
vyhledávat informace, efektivně s nimi pracovat, kriticky je vyhodnocovat a odpovědně
uplatňovat

Rozvíjená průřezová témata:


občan v demokratické společnosti – žák získá vhodnou míru sebevědomí,
sebeodpovědnosti a schopnost morálního úsudku, učí se hledat kompromisy mezi osobní
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svobodou a sociální odpovědností a být tolerantní, učí se odolávat myšlenkové manipulaci,
dovede se orientovat v mediálních obsazích, kriticky je hodnotit a optimálně využívat
masová média pro své různé potřeby, učí se jednat s lidmi, diskutovat o citlivých nebo
kontroverzních otázkách, hledat kompromisní řešení, dokáže si vážit si materiálních a
duchovních hodnot, dobrého životního prostředí a bude se snažit chránit je a zachovat pro
budoucí generace


člověk a životní prostředí – životní prostředí člověka – prostupuje celými dějinami, ale
větší důraz je kladen na dějiny 19. a 20. století, v souvislosti s charakteristikou
společenského a hospodářského vývoje žák pochopí vlastní odpovědnost za své jednání a
bude se snažit aktivně se podílet na řešení environmentálních problémů, osvojí si základní
principy šetrného a odpovědného přístupu k životnímu prostředí v osobním a profesním
jednání, dokáže esteticky a citově vnímat své okolí a přírodní prostředí



člověk a svět práce – žák je veden k uvědomění si zodpovědnosti za vlastní život,
v procesu sebehodnocení formuluje vlastní priority; naučí se pracovat s informacemi,
vyhledávat, vyhodnocovat a využívat informace, dokáže odpovědně rozhodovat na základě
vyhodnocení získaných informací, umí vhodně komunikovat při důležitých jednáních



informační a komunikační technologie - práce s internetem - průběžně příprava různých
referátů a další doplnění výuky, žák si uvědomuje nutnost posuzovat rozdílnou věrohodnost
různých informačních zdrojů a kriticky přistupovat k získaným informacím

Rozvíjené mezipředmětové vztahy:
V předmětu dějepis se uplatňují mezipředmětové vztahy k předmětům český jazyk a literatura,
občanská nauka, informační a komunikační technologie, hospodářský zeměpis
Rozpis učiva a výsledků vzdělávání:
Ročník: 1.

Počet hodin v ročníku: 68

Výsledky vzdělávání

Tematické celky

Žák:
 objasní smysl poznávání minulosti a
variabilitu jejího výkladu

Úvod do dějepisu, význam poznávání
minulosti





Starověk
uvede příklady přínosu starověkých civilizací,
judaismu a křesťanství

- kulturní přínos starověkých civilizací,
antická kultura a křesťanství jako základ
evropské civilizace
Středověk

charakterizuje středověk a jeho kulturu
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vysvětlí počátky státu a jeho roli

- stát a společnost
- církev
- středověká kultura
Raný novověk

vysvětlí významné změny
objasní nerovnoměrnost vývoje
objasní význam osvícenství
charakterizuje renesanci, baroko a
klasicismus
vysvětlí rozdílnost politických systémů

- humanismus a renesance
- zámořské objevy
- český stát a počátky habsburské
monarchie
- reformace a protireformace
- nerovnoměrný vývoj západní a východní
Evropy
- absolutismus a parlamentarismus
- osvícenství

Velké občanské revoluce
na příkladu občanských revolucí vysvětlí boj
za občanská a národní práva, vznik občanské - USA
společnosti
- VFR
- 1848-9 revoluce v Evropě
Společnost a národy
objasní vznik novodobého českého národa a
jeho úsilí o emancipaci
popíše česko-německé vztahy, postavení
Židů a Romů v 18. století
objasní způsob vzniku národních států

- národní hnutí v Čechách
- česko-německé vztahy
- minority v Evropě
- dualismus v habsburské monarchii
- vznik Německa a Itálie
Modernizace společnosti

vysvětlí proces modernizace společnosti a
ekonomické teorie s ním spojené
charakterizuje umění 19. století
objasní roli dělnického hnutí

- průmyslová revoluce
- průmyslová revoluce v Čechách
- ekonomické teorie
- demografický vývoj
- sociální struktura společnosti
- sociální zákonodárství
- vzdělanost, věda a umění 19. století
Modernizovaná společnost a jedinec

na konkrétních příkladech z regionu
charakterizuje umění 19. století

- sociální a ekonomické teorie 19. století
- postavení žen v 19. století
- umělecké směry
- jedinec a společnost
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Ročník: 2.

Počet hodin v ročníku: 34

Výsledky vzdělávání

Tematické celky

Žák:
 vysvětlí rozdělení světa a rozpory mezi velmocemi v
důsledku koloniální expanze
 vysvětlí dopad války na obyvatelstvo a objasní změny ve
světě po válce
 vysvětlí podstatu demokracie nového státu

Novověk - 20. století


















- vznik a vývoj koloniální
soustavy
- rozdělení světa v 19. století
- mezinárodní vztahy před
válkou
- pokus o revizi rozdělení světa
- 1. světová válka a její průběh
- české země za války, 1. Odboj
- vznik ČSR, formování
demokracie
- poválečné uspořádání světa a
Evropy
- vývoj v Rusku po 1. světové
válce
Demokracie a diktatura

charakterizuje a srovná demokracii v ČSR první a druhé
republiky
objasní vývoj česko-německých vztahů
vysvětlí důsledky hospodářské krize
charakterizuje fašismus, nacismus, frankismus,
komunismus
vysvětlí dopad odboje na poválečný vývoj
popíše mezinárodní vztahy v době mezi 1. a 2. světovou
válkou
objasní příčiny dočasné likvidace ČSR
charakterizuje válečné zločiny
objasní cíle válčících stran

- mezinárodní vztahy ve 20. a
30. letech
- ČSR v meziválečném období
- totalitní režimy v Evropě
- světová hospodářská krize
- narůstání napětí v
mezinárodních vztazích
- 2. světová válka
- ČSR za války, 2. Odboj
- válečné zločiny, holocaust
- důsledky války
Svět v blocích

objasní uspořádání světa a jeho důsledky pro ČSR
objasní pojem studená válka, projevy a důsledky
charakterizuje režim v ČSR a jeho vývoj ve východním
bloku
popíše vývoj ve vyspělých demokraciích
popíše rozpad koloniálního světa a jeho problémy
vysvětlí rozpad sovětského bloku

- poválečné uspořádání světa a
Evropy
- vývoj v ČSR v letech 19451948
- studená válka
- ČSR v letech 1948-1989
- 3. svět a dekolonizace
- konec bipolarity
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5. 7 Občanská nauka
Celkový počet vyučovacích hodin: 102
Občanská nauka

Název předmětu
Ročník

1.

2.

3.

4.

Celkem

Počet hodin týdně

1

1

1

-

3

Pojetí předmětu
Obecný cíl předmětu
Občanská nauka se podílí na přípravě žáka na aktivní občanský život v demokratické společnosti.
Směřuje proto především k pozitivnímu ovlivňování hodnotové orientace žáků tak, aby byli
slušnými lidmi a informovanými občany, aby jednali odpovědně a uvážlivě vůči sobě i společnosti.
Má za úkol dosáhnout toho, aby žáci jednali aktivně, samostatně, odpovědně a iniciativně nejen
ve vlastním zájmu, ale i v zájmu veřejném, jednali v souladu s morálními principy a přispívali k
uplatňování demokratických hodnot
Charakteristika učiva
Výuka předmětu navazuje na znalosti a dovednosti žáků ze základní školy, které prohlubuje.
Učivo předmětu zahrnuje tematické okruhy Člověk v lidském společenství (problematika
vzdělávání, základy psychologie osobnosti, základy etikety, sociálně patologické jevy, základy
sociologie, problematika soužití různých skupin lidí), Člověk a svět (základy etiky)
Didaktické pojetí výuky, výukové strategie
Výuka občanské nauky má podněcovat žáky k tomu, aby dokázali adekvátním způsobem
vyjadřovat své myšlenky a názory. Součásti vzdělávání je nejen osvojení vědomostí a dovedností,
ale i metod, které vedou k dalšímu získávání poznatků v systému celoživotního vzdělávání.
Ve výuce jsou používány formy a metody jako rozhovor, diskuse, skupinová práce, práce
s textem, s audiovizuální technikou. Důraz je kladem na rozvoj komunikativních dovedností
zejména při používání metod simulačních a hraní rolí.
Kritéria hodnocení žáků
Hodnocení výsledů žáků vychází z klasifikačního řádu. Ke kontrole vědomostí a dovedností slouží
různé formy ústního a písemného zkoušení.
Důraz bude kladen na hloubku porozumění poznatkům, schopnost je aplikovat při řešení
problémů, schopnost kritického myšlení, dovednost práce s texty, samostatnost úsudku a
schopnost výstižně formulovat myšlenky, argumentovat, diskutovat.
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Přínos předmětu k rozvoji klíčových kompetencí, průřezových témat a mezipředmětových
vztahů
Rozvíjené klíčové kompetence:


kompetence k učení – žák má mít pozitivní vztah k osvojování si poznatků a motivaci
k dalšímu (kontinuálnímu) vzdělávání, ovládat techniky učení a využívat různé informační
zdroje



kompetence k řešení problémů – žák má 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



kompetence komunikativní – žák umí komunikovat a diskutovat na odborné úrovni,
formulovat a obhajovat své názory a postoje, dodržovat jazykové a stylistické normy a
odbornou terminologii v písemné a ústní formě, formulovat věcně, pojmově a formálně
správně své názory na sociální, politické, praktické ekonomické a etické otázky, náležitě je
podložit argumenty



kompetence personální a sociální – žák si má vážit hodnot lidské práce, kriticky
posuzovat skutečnost kolem sebe, přemýšlet o ní, tvořit si vlastní úsudek, nenechat se
manipulovat



občanské kompetence a kulturní povědomí – žák bude jednat odpovědně ve vlastním a
veřejném zájmu v souladu s morálními principy a respektováním práv a osobnosti člověka,
preferovat demokratické hodnoty a přístupy před nedemokratickými, respektovat lidská
práva



kompetence k pracovnímu uplatnění – žák má mít odpovědný postoj ke vzdělávání



kompetence využívat prostředky IKT a pracovat s informacemi – žák umí vyhledávat
informace, efektivně s nimi pracovat, kriticky je vyhodnocovat a odpovědně uplatňovat

Rozvíjená průřezová témata:


občan v demokratické společnosti - žák je ochoten se angažovat nejen pro vlastní
prospěch, ale i pro veřejné zájmy a ve prospěch lidí v jiných zemích a na jiných
kontinentech; žák si váží materiálních a duchovních hodnot



člověk a svět práce – žák získá znalosti a kompetence k úspěšnému uplatnění se na trhu
práce, žák je veden k uvědomění si zodpovědnosti za vlastní život, žák se orientuje
v možnostech kontinuálního vzdělávání v oboru, žák je motivován k aktivnímu pracovnímu
životu
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člověk a životní prostředí – žák si uvědomí vztah mezi životním prostředím, životním
stylem a zdravím jedince a společnosti, žák si osvojí zásady zdravého životního stylu a
vědomí odpovědnosti za své zdraví



informační a komunikační technologie – žák získává a kriticky hodnotí informace z
různých zdrojů – z verbálních textů (tj. tvořených slovy), z ikonických textů (obrazy,
fotografie, schémata, mapy …) a kombinovaných textů (např. film)

Rozvíjené mezipředmětové vztahy:
V předmětu občanská nauka se uplatňují mezipředmětové vztahy k předmětům dějepis,
ekonomika, písemná a elektronická komunikace, základy přírodních věd, právo a hospodářský
zeměpis
Rozpis učiva a výsledků vzdělávání:
Ročník: 1.
Výsledky vzdělávání

Tematické celky

Žák:
 pochopí význam vzdělání pro život
 objasní působení prostředí, společnosti a
genetické výbavy na osobnost člověka
 charakterizuje specifika osobnosti
v jednotlivých etapách vývoje
 diskutuje nad možnostmi řešení náročných
životních situací
 objasní základní příznaky některých
psychických nemocí a způsoby léčby
 vybavuje se základními dovednostmi a
sociálními návyky pro styk s lidmi
 uplatňuje uznávané normy slušného chování
 prohlubuje svoji dovednost verbální i
neverbální komunikace
 diskutuje o způsobech řešení konfliktů
 diskutuje o nebezpečí pro člověka a
společnost, které vznikají ze závislosti na
drogách, alkoholu
 seznamuje se s možnostmi prevence těchto
jevů
 vysvětlí, proč nadmíra volného času
(především u mládeže) vede ke vzniku
sociálně patologických jevů - kriminalita,
narkomanie
 objasní, jaký význam má rodinné zázemí pro

Člověk v lidském společenství
- úvod do výuky předmětu: smysl a význam
výchovy k občanství
- vzdělání pro život a celoživotní vzdělání,
vzdělávací soustava ČR
- učení a volný čas
- tělesná a duševní stránka osobnosti
- vývoj a rozvoj osobnosti, faktory, které je
ovlivňují etapy lidského života a jejich
charakteristické znaky, mezigenerační
vztahy
- náročné životní situace, psychohygiena
- sebepoznávání a objektivní sebehodnocení
žáků
- pravidla slušného chování
- kvalita mezilidských vztahů, komunikace a
zvládání konfliktů
- zdraví a jeho ochrana
- životní styl
- sociálně patologické jevy, nejčastější formy
závislosti (AIDS, prostituce, kriminalita,
sekty, alkoholismus, drogová závislost,
gamblerství
- volný čas, problémy volného času
- pozitivní využívání volného času
- důležité sociální útvary, rodina a její
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vývoj člověka
uvědomí si předpoklady dobrého fungování
rodiny
charakterizuje současnou českou společnost
a její strukturu
debatuje o pozitivech i problémech
multikulturního soužití
vysvětlí, proč jsou obě pohlaví rovnocenná, a
posoudí, kdy je v praktickém životě rovnost
pohlaví porušována

význam
- komunita, sousedství, dav, publikum,
populace, veřejnost
- rasy, etnika, národy a národnosti, majorita
- a minority ve společnosti, multikulturní
soužití
- migrace, migranti, emigranti, azylanti,
skupiny lidí na našem území
- solidarita
- současná česká společnost, společenské
- vrstvy, elity a jejich úloha
- sociální role
- sociální nerovnost a chudoba v současné
společnosti
- postavení mužů a žen, genderové
problémy
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Ročník: 2.
Výsledky vzdělávání

Tematické celky

Žák:
 popíše rozčlenění soudobého světa na
civilizační sféry a civilizace, charakterizuje
základní světová náboženství
 vysvětlí, s jakými konflikty a problémy se
potýká soudobý svět, jak jsou řešeny,
debatuje o jejich možných perspektivách
 charakterizuje soudobé cíle EU a posoudí její
politiku
 popíše cíle a funkci OSN a NATO

Soudobý svět
















- soudobý svět – civilizační sféry, civilizace,
nejvýznamnější světová náboženství,
velmoci, vyspělé státy, rozvojové země a
jejich problémy, konflikty v soudobém světě
- evropská integrace
- NATO, OSN, bezpečnost obyvatelstva ČR
(Armáda ČR)
- globální problémy soudobého světa
- globalizace a její důsledky
Člověk v lidském společenství

objasní postavení církví a věřících v ČR
vysvětlí, čím jsou nebezpečné náboženské
sekty a náboženský fanatismus
dovede rozlišit legální a zřejmě nelegální
postupy získávání majetku
dovede posoudit služby nabízené peněžními
ústavy a jejich možná rizika
objasní význam dobrých vztahů ve
společnosti, debatuje o pozitivech i
problémech multikulturního soužití
vysvětlí funkce kultury, doloží význam vědy a
umění (uvede hlavní odkazy duchovní a
památky materiální kultury, dokáže
vystihnout výrazné odlišnosti v kulturách
zemí EU)

- víra a ateismus, náboženství a církve
- náboženská hnutí, sekty, náboženský
fundamentalismus
- majetek a jeho nabývání, rozhodování o
majetku a zodpovědné hospodaření
- řešení krizových finančních situací, sociální
zajištění občanů
- mezilidské vztahy, multikulturní soužití
hmotná kultura, duchovní kultura

Člověk jako občan
charakterizuje demokracii a objasní, jak
funguje a jaké má problémy (korupce,
kriminalita)
objasní význam práv, která jsou zakotvena v
českých zákonech, a ví, co dělat, kam se
obrátit, když jsou lidská práva ohrožena
dovede kriticky přistupovat k masovým
médiím a pozitivně využívat jejich nabídky
charakterizuje současný český politický
systém, objasní funkci politických stran a
svobodných voleb

- základní hodnoty a principy demokracie
- lidská práva, jejich obhajování a možné
zneužívání
- svobodný přístup k informacím, masová
média (tisk, televize, rozhlas, Internet)a
jejich funkce, kritický přístup k médiím,
maximální využití potenciálu médií
- stát, státy na počátku 21. století, český
stát, státní občanství v ČR (zmínka)
- ústava, politický systém v ČR, struktura
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uvede příklady funkcí obecní a krajské
samosprávy
vysvětlí, jaké projevy je možné nazvat
politickým radikalismem, nebo politickým
extremismem (rasismem, neonacismem)
vysvětlí, proč je nepřijatelné užívat
neonacistickou symboliku a jinak propagovat
hnutí omezující práva a svobody jiných lidí

veřejné správy, obecní a krajská
samospráva (zmínka)
- politika, politické ideologie
- politické strany, volební systémy a volby
- politický radikalismus a extremismus
- současná česká extremistická scéna a její
symbolika, mládež a extremismus
- teror, terorismus
- občanská participace, občanská
společnost
- občanské ctnosti potřebné pro demokracii
a multikulturní soužití
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Ročník: 3.

Počet hodin v ročníku: 34

Výsledky vzdělávání

Tematické celky

Žák:
 vysvětlí, jaké otázky řeší filozofie
 dovede používat vybraný pojmový aparát filozofie
(ten, který byl součástí učiva)
 dovede pracovat s obsahově a formálně
dostupným filozofickým textem
 debatuje o praktických filozofických a etických
otázkách

Dějiny filosofie







- lidské myšlení v předfilozofickém
období, mýtus
- vznik filozofie a základní filozofické
problémy
- hlavní filozofické disciplíny
- proměny filozofického myšlení v
dějinách
- význam filozofie v životě člověka,
smysl filozofie pro řešení životních
situací
Etika

uvědomí si význam předmětu studia etiky a její
základní pojmy, které umí aplikovat na praxi
debatuje o praktických etických otázkách;
vysvětlí, proč jsou lidé za své názory, postoje a
jednání odpovědni jiným lidem
uvědomí si smysl života a jeho nepopiratelnou
hodnotu, povinnost chránit jej a zkvalitňovat
objasní postavení člověka ve světě a nutnost
chovat se vůči ostatním lidem a přírodě v souladu
se svým svědomím

- etika a její předmět, základní pojmy
etiky
- mravní hodnoty a normy, mravní
- rozhodování a odpovědnost
- lidské jednání, pojem viny, svědomí,
spravedlnost, odplata
- svobodná vůle a lidská činnost
- základní mravní povinnosti člověka
- život jako nejvyšší hodnota
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5. 8 Právo
Celkový počet vyučovacích hodin: 98
Právo

Název předmětu
Ročník

1.

2.

3.

4.

Celkem

Počet hodin týdně

-

-

2

1

3

Pojetí předmětu
Obecný cíl předmětu
Předmět právo tvoří spolu s předměty ekonomika a účetnictví povinný ekonomicko-právní základ
odborného vzdělání. Jde o stěžejní předmět, který rozvíjí a doplňuje znalosti získané ve
společenskovědních a odborných ekonomických předmětech.
Charakteristika učiva
Předmět poskytuje přehled o systému práva a právním řádu České republiky, utváří právní vědomí
na potřebné úrovni a vede žáky k dodržování právních norem. Žáci se učí orientovat v základních
pramenech práva, ústavního, občanského, obchodního, pracovního, trestního, rodinného,
správního a živnostenského. Obsahem učiva jsou základy právních vědomostí potřebné pro
orientaci v právních normách a právním systému ČR. Předmět přispívá k přípravě žáků na
přijímací řízení a studium na vyšších odborných a vysokých školách.
Didaktické pojetí výuky, výukové strategie
-

využití odborných textů
prostřednictvím internetu získávat informace o činnosti státních orgánů
pracovat s autentickými formuláři
z denního a odborného tisku čerpat podklady pro referáty

Kritéria hodnocení žáků
Při hodnocení se zaměřit na:
- schopnost aplikace poznatků při řešení problému
- průběžné ústní zkoušení
- hodnocení referátů žáků
- sebehodnocení žáka
- průběžné ústní zkoušení
- písemné kontrolní testy
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Přínos předmětu k rozvoji klíčových kompetencí, průřezových témat a mezipředmětových
vztahů
Rozvíjené klíčové kompetence:


kompetence komunikativní - žák je v předmětu veden k tomu, aby se vyjadřoval
přiměřeně účelu jednání a komunikační situaci v projevech mluvených i psaných a vhodně
se prezentoval, aby formuloval své myšlenky srozumitelně a souvisle, v písemné podobě
přehledně a jazykově správně



kompetence personální a sociální – žák by měl umět pracovat v týmu a podílet se na
realizaci společných pracovních a jiných činností, přijímat a odpovědně plnit svěřené úkoly,
efektivně se učit a pracovat, vyhodnocovat dosažené výsledky, dále se vzdělávat



kompetence využívat prostředky IKT a pracovat s informacemi – žák by měl umět
pracovat s běžným základním a aplikačním programovým vybavením, získávat informace
z internetu



kompetence k pracovnímu uplatnění – žák by měl umět vhodně komunikovat
s potenciálními zaměstnavateli, znát práva a povinnosti zaměstnavatelů a zaměstnanců,
osvojit si základní vědomosti a dovednosti potřebné pro rozvíjení vlastních podnikatelských
aktivit

Rozvíjená průřezová témata:


občan v demokratické společnosti – žák si rozvíjí znalosti a dovednosti, které jsou
potřebné pro odpovědné občanské rozhodování a jednání, je veden k tomu, aby dokázal
využívat nabyté právní znalosti a dovednosti pro argumentaci v diskuzích o problémech
běžného občanského života



člověk a svět práce - žák je veden k tomu, aby si průběžně uvědomoval význam učiva
(např. o právních aspektech pracovního poměru, soukromého podnikání atd.)



člověk a životní prostředí – žák se zaměří na péči o zdraví a bezpečnost při výkonu práce



informační a komunikační technologie – žák je veden k tomu, aby si rozvíjel práci
s informacemi a komunikačními prostředky
Rozvíjené mezipředmětové vztahy:
V předmětu se uplatňují mezipředmětové vztahy k předmětům dějepis, občanská nauka,
ekonomika a informační a komunikační technologie
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Rozpis učiva a výsledků vzdělávání:
Ročník: 3.

Počet hodin v ročníku: 68

Výsledky vzdělávání

Tematické celky

Žák:





Základy práva




















vysvětlí uspořádání právního řádu
vysvětlí základní pojmy
vysvětlí proces přijetí zákona
na konkrétních příkladech rozliší platnost
a účinnost právních norem
pracuje se sbírkou zákonů

- stát a právo, právní vědomí
- právní řád, systém práva, právo veřejné a
soukromé, právní normy, legislativní proces,
sbírka zákonů, právní vztahy, právní
skutečnosti, právní úkony, prvky právního
vztahu

Ústavní právo
na konkrétních příkladech doloží, co
vymezuje Ústava ČR a Listina základních - Ústava ČR
práv a svobod
- Listina základních práv a svobod
charakterizuje subjekty státní moci a
- moc zákonodárná, výkonná a soudní
vysvětlí jejich funkci, popíše soustavu
soudů v ČR, činnost advokacie a notářství
Občanské právo hmotné a procesní
vyhledá v Občanském zákoníku
příslušnou právní úpravu
vysvětlí jednotlivé druhy vlastnictví a
spoluvlastnictví
uvede předpoklady dědictví a druhy
dědění
popíše, jaké závazky vyplývají z běžných
smluv
vysvětlí postup při reklamaci
popíše průběh občanského soudního
řízení
vyhledá příslušná ustanovení v zákoně o
rodině
vysvětlí práva a povinnosti mezi manželi,
mezi rodiči a dětmi
uvede, kde lze nalézt informace nebo
pomoc v problémech rodinného života

- pojem a prameny
- práva věcná, právo závazkové
- druhy smluv
- odpovědnost za škodu
- občanské soudní řízení
- průběh, procesní úkony

Rodinné právo
- pojem, prameny
- manželství, vznik, zánik
- vztahy mezi rodiči a dětmi- vyživovací povinnost
- náhradní rodinná výchova
Pracovní právo

vyhledá příslušnou právní úpravu
v zákoníku práce

- pojem a prameny pracovního práva
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vysvětlí práva a povinnosti zaměstnance
a zaměstnavatele
popíše povinné i další náležitosti pracovní
smlouvy
vyhotoví žádost o uzavření pracovního
poměru
vyhotoví pracovní smlouvu
vyhotoví písemnosti při ukončení
pracovního poměru
na příkladech posoudí nárok
zaměstnance na dovolenou

- účastníci pracovněprávního vztahu a jejich
práva, kolektivní vyjednávání
- vznik pracovního poměru- pracovní smlouva
- změna pracovněprávního vztahu
- způsoby ukončení pracovněprávního vztahu
- pracovní doba a doba odpočinku
- dovolená na zotavenou
- pracovní podmínky žen a mladistvých
- překážky v práci
- pracovní řád, pracovní kázeň
- odpovědnost za škodu
- práce mimo pracovní poměr
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Ročník: 4.

Počet hodin v ročníku: 30

Výsledky vzdělávání

Tematické celky

Žák:
 vyhledá příslušná ustanovení v OZ
 vysvětlí základní pojmy práva a dovede
správně používat
 orientuje se ve výpisu z obchodního
rejstříku
 posoudí typové případy nekalé soutěže
 popíše a odliší založení a vznik, zrušení a
zánik obchodní společnosti
 popíše obsah společenské smlouvy,
 charakterizuje jednotlivé druhy
obchodních společností a družstvo
 vysvětlí práva a povinnosti smluvních
stran u konkrétní smlouvy
 vysvětlí a porovná nejběžnější dodací a
platební podmínky
 srovná jednotlivé prostředky právního
zajištění závazků
 posoudí důsledky změn závazků
 na příkladu ukáže, jak lze řešit
odpovědnost za vady, škodu a prodlení
 vyhotoví kupní smlouvu
 popíše obsah smlouvy o dílo

Obchodní právo










- pojem a prameny OP
- vztah občanského a obchodního práva
- základní pojmy/podnikání,podnikatel,
podnik, obchodní majetek, obchodní firma,
jednání podnikatele, prokura, obchodní rejstřík,
hospodářská soutěž, nekalá soutěž
- obchodní společnosti - založení, vznik,
majetkové poměry, zrušení, zánik
- obchodní závazkové vztahy
- odpovědnost za splnění smlouvy
- kupní smlouva
- smlouva o dílo

Živnostenské právo
vyhledá příslušná ustanovení
v živnostenském zákoně
vysvětlí, co je a co není živnost
uvede podmínky provozování živnosti
zná označení provozovny
na příkladu ukáže postup získání
živnostenského oprávnění

- charakterizuje živnost
- podmínky a překážky provozování živnosti
- druhy živností
- vznik a zánik živnostenského oprávnění
- živnostenský rejstřík

Správní právo
na konkrétním případu demonstruje
konkrétní správní vztah
na příkladu ukáže postup při jednání se
státní správou a postup projednávání
přestupků

- pojem, prameny
- správní orgány, obecní správa
- správní řízení, řízení o přestupcích
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Trestní právo
vyhledá příslušnou
úpravu v trestním zákoně
odliší trestní čin od přestupku
vysvětlí protiprávní jednání a právní
následky trestní odpovědnosti
diskutuje o alternativních trestech, o
problémech kriminality a vězenství

- pojem, členění, prameny
- trestní odpovědnost, trestní činy, přestupky
- tresty a ochranná opatření
- trestní řízení, orgány činné v trestním řízení
- specifika trestné činnosti mladistvých
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5. 9 Základy přírodních věd
Celkový počet vyučovacích hodin: 136

Název předmětu

Základy přírodních věd

Ročník

1.

2.

Počet hodin týdně

2

2

3.

4.

Celkem
4

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


využívat přírodovědných poznatků a dovedností v praktickém životě ve všech situacích,
které souvisejí



s přírodovědnou oblastí



logicky uvažovat, analyzovat a řešit jednoduché přírodovědné problémy



komunikovat, vyhledávat a interpretovat přírodovědné informace a zaujímat k nim
stanovisko



porozumět základním ekologickým souvislostem a postavení člověka v přírodě a zdůvodnit
nezbytnost



udržitelného rozvoje



posoudit chemické látky z hlediska nebezpečnosti a vlivu na živé organismy

V afektivní oblasti směřuje přírodovědné vzdělávání k tomu, aby žáci:


získali motivaci přispět k dodržování zásad udržitelného rozvoje v občanském životě i v
odborné pracovní



činnosti



měli pozitivní postoj k přírodě



preferovali zdravý způsob života



získali komunikativní dovednosti



byli motivováni k celoživotnímu vzdělávání v přírodovědné oblasti

Přístup k učivu:
Učivo bude nově multimedializováno pomocí digitálních vzdělávacích materiálů. Vyučující
v předmětu vytvoří sady na jednotlivé části (Fyzika, Chemie, Biologie, Ekologie), které provedou
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žáky

celým

základem

přírodovědného

vzdělávání.

Ke klasickým metodám jako je frontální výuka se připojuje práce s interaktivní tabulí, pracovními
listy spolupráce s environmentálními organizacemi (Cenia- multimediální ročenka), exkurze do
provozů (čistička odpadních vod, sklárna, cukrovat, pivovar, přírodní památky).
V předmětech fyzika a chemie se soustředí na praktické zvládnutí poznatků, zapojují se skupinové
a individuální metody. V předmětu biologie jde zejména o základní pochopení propojení všech
soustav v organismu lidského těla, souvislosti s výživou a péči o vlastní zdraví. Ekologická část si
dává za cíl probudit ve studentech zájem o prostředí ve kterém žijí a pochopit základní vztahy
fungující v krajině.
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1. Ročník
Ročník: 1.
Výsledky a kompetence
Žák:
- rozliší druhy pohybů a řeší jednoduché úlohy na
pohyb hmotného bodu
- určí síly, které působí na tělesa, a popíše,
jaký druh pohybu tyto síly vyvolají
- určí mechanickou práci a energii při
pohybu tělesa působením stálé síly
- vysvětlí na příkladech platnost zákona
zachování mechanické energie;
- určí výslednici sil působících na těleso
- aplikuje Pascalův a Archimédův zákon při
řešení úloh
- vysvětlí význam teplotní roztažnosti látek
v přírodě a v technické praxi;
- vysvětlí pojem vnitřní energie soustavy
(tělesa) a způsoby její změny;
- popíše principy nejdůležitějších tepelných
motorů;
- popíše přeměny skupenství látek a jejich
význam v přírodě a v technické praxi;
- popíše elektrické pole z hlediska jeho
působení na bodový elektrický náboj;
- řeší úlohy s elektrickými obvody
s použitím Ohmova zákona;
- popíše princip a použití polovodičových
součástek s přechodem PN;
- určí magnetickou sílu v magnetickém poli
vodiče s proudem;
- popíše princip generování střídavých
proudů a jejich využití v energetice
-rozliší základní druhy mechanického vlnění
a popíše jejich šíření;
- charakterizuje základní vlastnosti zvuku;
- chápe negativní vliv hluku a zná způsoby
ochrany sluchu;
- charakterizuje světlo jeho vlnovou délkou
a rychlostí v různých prostředích;
- řeší úlohy na odraz a lom světla;
- řeší úlohy na zobrazení zrcadly a čočkami;
- vysvětlí optickou funkci oka a korekci jeho
vad;
- popíše význam různých druhů
elektromagnetického záření;
-popíše strukturu elektronového obalu
atomu z hlediska energie elektronu;
- popíše stavbu atomového jádra
a charakterizuje základní nukleony;
- vysvětlí podstatu radioaktivity a popíše
způsoby ochrany před jaderným zářením;
- popíše princip získávání energie

Počet hodin v ročníku: 68
Učivo
Mechanika
- pohyby přímočaré, pohyb rovnoměrný po kružnici
- Newtonovy pohybové zákony, síly
v přírodě, gravitace
- mechanická práce a energie
- posuvný a otáčivý pohyb, skládání sil
- tlakové síly a tlak v tekutinách

Termika
-teplota, teplotní roztažnost látek
- teplo a práce, přeměny vnitřní energie tělesa
- tepelné motory
- struktura pevných látek a kapalin, přeměny
skupenství
Elektřina a magnetismus
-elektrický náboj tělesa, elektrická síla,
elektrické pole, kapacita vodiče
- elektrický proud v látkách, zákony
elektrického proudu, polovodiče
- magnetické pole, magnetické pole
elektrického proudu, elektromagnetická
indukce
- vznik střídavého proudu, přenos elektrické
energie střídavým proudem
Vlnění a optika
- mechanické kmitání a vlnění
- zvukové vlnění
- světlo a jeho šíření
- zrcadla a čočky, oko
- druhy elektromagnetického záření, rentgenové
záření

Fyzika atomu
model atomu, laser
- nukleony, radioaktivita, jaderné záření
- jaderná energie a její využití
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v jaderném reaktoru;
charakterizuje Slunce jako hvězdu;
- popíše objekty ve sluneční soustavě;
- zná příklady základních typů hvězd.
Žák:
dokáže porovnat fyzikální a chemické
vlastnosti různých látek;
- popíše stavbu atomu, vznik chemické
vazby
- zná názvy, značky a vzorce vybraných
chemických prvků a sloučenin
- popíše charakteristické vlastnosti nekovů,
kovů a jejich umístění v periodické
soustavě prvků
- popíše základní metody oddělování složek
ze směsí a jejich využití v praxi
- provádí jednoduché chemické výpočty,
které lze využít v odborné praxi
- vysvětlí vlastnosti anorganických látek;
- tvoří chemické vzorce a názvy vybraných
anorganických sloučenin;
- charakterizuje vybrané prvky a anorganické
sloučeniny a zhodnotí jejich využití
v odborné praxi a v běžném životě, posoudí
je z hlediska vlivu na zdraví a životní
-charakterizuje základní skupiny uhlovodíků
a jejich vybrané deriváty a tvoří
jednoduché chemické vzorce a názvy;
- uvede významné zástupce jednoduchých
organických sloučenin a zhodnotí jejich
využití v odborné praxi a v běžném životě,
posoudí je z hlediska vlivu na zdraví a žp.
-charakterizuje biogenní prvky a jejich
sloučeniny;
- charakterizuje nejdůležitější přírodní látky;
- popíše vybrané biochemické děje.

Vesmír
- Slunce, planety a jejich pohyb, komety
- hvězdy a galaxie
Chemie
Obecná chemie
- chemické látky a jejich vlastnosti
- částicové složení látek, atom, molekula
- chemická vazba
- chemické prvky, sloučeniny
- chemická symbolika
- periodická soustava prvků
- směsi a roztoky
- chemické reakce, chemické rovnice
- výpočty v chemii

Anorganická chemie
- anorganické látky, oxidy, kyseliny,
hydroxidy, soli
- vybrané prvky a anorganické sloučeniny
v běžném životě a v odborné praxi (s důrazem na
průmyslovou výrobu)
Organická chemie
- vlastnosti atomu uhlíku
- základ názvosloví organických sloučenin
- organické sloučeniny v běžném životě
a odborné praxi

Biochemie
- chemické složení živých organismů
- přírodní látky, bílkoviny, sacharidy, lipidy,
nukleové kyseliny, biokatalyzátory
- biochemické děje
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2. Ročník
Ročník: 2.
Výsledky vzdělávání
charakterizuje názory na vznik a vývoj
života na Zemi;
- vyjádří vlastními slovy základní vlastnosti
živých soustav;
- popíše buňku jako základní stavební
a funkční jednotku života;
- vysvětlí rozdíl mezi prokaryotickou
a eukaryotickou buňkou;
- charakterizuje rostlinnou a živočišnou
buňku a uvede rozdíly;
- uvede základní skupiny organismů
a porovná je;
bakteriálních, virových
a jiných onemocnění a možnosti prevence;
objasní význam genetiky;
- popíše stavbu lidského těla a vysvětlí
funkci orgánů a orgánových soustav;
- vysvětlí význam zdravé výživy a uvede
principy zdravého životního stylu;
- uvede příklady bakteriálních, virových
a jiných onemocnění a možnosti prevence

Počet hodin v ročníku: 68
Učivo
Obecný úvod do biologie
vznik a vývoj života na Zemi
- vlastnosti živých soustav
- typy buněk
- rozmanitost organismů a jejich
charakteristika

charakterizuje různé typy krajiny ve svém okolí
a její využívání člověkem
- popíše historii vzájemného ovlivňování
člověka a přírody
- zhodnotí vliv činností člověka na životní
prostředí
- charakterizuje působení životního prostředí na
člověka a jeho zdraví
- charakterizuje přírodní zdroje surovin
a energie z hlediska jejich obnovitelnosti;
posoudí vliv na životní prostředí a zdraví
člověka
- popíše způsoby nakládání s odpady
- uvede příklady globálních problémů na Zemi
- uvede základní znečisťující látky v ovzduší,
vodě a v půdě a dokáže získat informace
o aktuální situaci a možnosti řešení se
zaměřením na region
- uvede příklady chráněných území v ČR
a v regionu
- má přehled o ekonomických, právních
a informačních nástrojích společnosti na
ochranu přírody
- zdůvodní odpovědnost každého jednotlivce za
ochranu přírody a životního prostředí
- na konkrétním příkladu z občanského života

Člověk a životní prostředí
- vzájemné vztahy mezi člověkem a životním
prostředím
- dopady činností člověka na životní
prostředí
- přírodní zdroje energie a surovin
- odpady
- globální problémy
- ochrana přírody a krajiny
- nástroje společnosti na ochranu životního
prostředí
- zásady udržitelného rozvoje
- odpovědnost jedince za ochranu přírody
a životního prostředí

Biologie člověka
-Orgánové soustavy člověka
- dědičnost a proměnlivost
- zdraví a nemoc
-živiny, vitamíny,
-civilizační choroby a jejich prevence
-působení toxických látek na tělo
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navrhne řešení vybraného problému
vysvětlí základní ekologické pojmy
- charakterizuje vztahy mezi organismy
a prostředím
- charakterizuje abiotické a biotické faktory
prostředí
- vysvětlí pojem populace, společenstva,
ekosystémy, vztahy mezi organismy
- charakterizuje potravní vztahy v přírodě,
uvede příklad potravního řetězce
- vysvětlí podstatu koloběhu látek v přírodě
z hlediska látkového a energetického

Člověk a životní prostředí
-co je to krajina a krajinotvorní činitelé
-působení člověka v krajině- antropogenní tvary
zemského povrchu
-skleníkový efekt, efekt měst v krajině
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5. 10 Matematika
Celkový počet vyučovacích hodin: 264
Matematika

Název předmětu
Ročník

1.

2.

3.

4.

Celkem

Počet hodin týdně

2

2

3

3

10

Pojetí předmětu
Obecný cíl předmětu
Cílem předmětu je podílet se na vytváření kvantitativních a prostorových vztahů, na rozvoji
intelektových vlastností, vytváření úsudků a řešení problémů, poskytnout matematické znalosti
využitelné v praxi i při dalším studiu. Ve třetím a čtvrtém ročníku si žáci mohou prohloubit své
znalosti ve volitelném předmětu matematická cvičení.
Charakteristika učiva
Učivo matematiky navozuje na RVP základních škol, prohlubuje jej a jeho hlavním úkolem je
přispět k rozvoji logického, abstraktního a kritického myšlení. Vede k myšlenkové samostatnosti,
utváří matematickou a finanční gramotnost.
Didaktické pojetí výuky, výukové strategie
Ve výuce se využívají následující formy a metody práce.
Metoda slovní - využití při probírání nového učiva, vysvětlení nových pojmů a symbolů, které žáci
potřebují k další práci. Metoda názorně demonstrační - využití při probírání nového učiva, student
názorně vidí a pochopí metody výpočtu ukázkových praktických úloh, které lze aplikovat na
dalších příkladech. Metoda problémová - možnost využití při probírání nového učiva, jedná se o
zavedení problému formou matematické úlohy a postupné seznamování s jednotlivými fázemi
řešení, dosažené výsledky vedou k zavedení nové poučky či matematického vztahu, který žáci
dále využívají při práci. Metoda praktická - nacvičování nových dovedností, procvičování nového
učiva na zadaných příkladech, práce může být samostatná či skupinová.
Kritéria hodnocení žáků
Ke kontrole vědomostí a dovedností studentů slouží různé formy ústního a písemného hodnocení.
Velká kontrolní práce (4 práce za celý školní rok, shrnutí učiva za uplynulé čtvrtletí, hodnocení
správnosti postupu řešení i numerické stránky výpočtu).
Malá písemná práce (následuje vždy po probrání nového učiva, hodnocení správnosti postupu)
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Přínos předmětu k rozvoji klíčových kompetencí, průřezových témat a mezipředmětových
vztahů
Rozvíjené klíčové kompetence:


kompetence k učení - žák samostatně vyhledává informace, třídí je a využívá, volí různé
postupy při řešení reálné situace, aplikuje znalosti v ostatních vyučovacích předmětech a
v reálném životě



kompetence k řešení problémů - žák provádí rozbor úlohy, vytvoří plán jejího řešení,
odhadne řešení, rozvíjí si samostatné uvažování a vyvozuje logické závěry



kompetence komunikativní – žák přesně vyjadřuje myšlenky v ústním a písemném
projevu s využitím matematického jazyka a symboliky



kompetence personální a sociální – žák by měl umět pracovat ve skupinách, dodržovat
dohodnuté postupy, učit se zodpovědnosti za řešení problému



kompetence pracovní – žák by měl zodpovědně přistupovat k zadaným úkolům, přesnosti
řešení, úplnému dokončení práce, zdokonalení grafického projevu, toleranci a kritickému
postoji k negativním jevům



kompetence matematické – žák by měl být schopen funkčně využívat matematické
dovednosti v různých životních situacích

Rozvíjená průřezová témata:


člověk a svět práce – žák se učí práci s informacemi, jejich vyhledávání a hodnocení
dosažených výsledků, užívat skupinovou diskuzi při řešení problému, obhájit vlastní návrh
řešení.



informační a komunikační technologie – žák se naučí zapsat a zakreslit výsledky úloh
pomocí počítačové techniky.

Rozvíjené mezipředmětové vztahy:
V předmětu matematika se uplatňují mezipředmětové vztahy k předmětům ekonomika, statistika,
informační a komunikační technologie, základy přírodních věd a matematická cvičení
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Rozpis učiva a výsledků vzdělávání:
Ročník: 1.

Počet hodin v ročníku:68

Výsledky vzdělávání

Tematické celky

Žák:
 provádí aritmetické operace v množině reálných
čísel
 používá různé zápisy reálného čísla
 zapisuje a znázorňuje interval
 provádí operace s intervaly (sjednocení, průnik)
 řeší praktické úlohy s využitím procentového počtu
 provádí operace s mocninami a odmocninami
 provádí operace s mnohočleny, lomenými výrazy,
výrazy obsahujícími mocniny a odmocniny

Operace s čísly a výrazy, množiny







- číselné obory – reálná čísla a jejich
vlastnosti
- absolutní hodnota reálného čísla
- intervaly jako číselné množiny
- základní množinové pojmy
- výroky, operace s výroky
- tabulky pravdivostních hodnot
- užití procentového počtu
- mocniny – s exponentem
přirozeným, celým a racionálním
- odmocniny
- výrazy
Řešení rovnic a nerovnic

rozlišuje úpravy rovnic na ekvivalentní a
neekvivalentní
řeší rovnice a nerovnice a jejich soustavy
používá rovnice a jejich soustavy pro řešení
slovních úloh

- lineární rovnice a nerovnice
- lineární rovnice s proměnnou ve
jmenovateli
- rovnice s parametrem
- vyjádření neznámé ze vzorce
- soustavy lineárních rovnic a
nerovnic
- slovní úlohy
- nerovnice v součinovém a
podílovém tvaru
- lineární rovnice a nerovnice
s absolutní hodnotou
- kvadratická rovnice a nerovnice
- iracionální rovnice
- soustava lineární a kvadratické
rovnice o dvou neznámých
- slovní úlohy
- diskuse o počtu kořenů kvadratické
rovnice
Planimetrie

řeší úlohy na polohové i metrické vlastnosti
rovinných útvarů

- základní metrické pojmy, polohové a
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užívá věty o shodnosti a podobnosti trojúhelníku
v početních i konstrukčních úlohách
rozlišuje základní druhy rovinných obrazců, určí
jejich obvod a obsah

metrické vztahy mezi nimi
- shodnost a podobnost trojúhelníků,
Eukleidovy věty
- středový a obvodový úhel
- dané vlastnosti bodů
- shodná a podobná zobrazení,
rovinné obrazce
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Ročník: 2.

Počet hodin v ročníku: 68

Výsledky vzdělávání

Tematické celky

Žák:
 definuje a rozlišuje jednotlivé druhy funkcí
 načrtává jejich grafy a určuje jejich vlastnosti,
 převádí jednoduché reálné situace do
matematických struktur

Funkce a její průběh








- základní pojmy – pojem funkce,
definiční obor a obor hodnot, graf
funkce, vlastnosti funkcí
- lineární a kvadratická funkce
- lineární funkce s absolutní
hodnotou
- exponenciální a logaritmické funkce
- logaritmus
- exponenciální rovnice
- logaritmické rovnice
Goniometrie a trigonometrie

načrtává a znázorňuje goniometrické funkce v oboru
reálných čísel
- orientovaný úhel
používá jejich vlastností a vztahů při řešení
- goniometrické funkce ostrého a
jednoduchých goniometrických rovnic
obecného úhlu
- goniometrické rovnice
- řešení pravoúhlého trojúhelníku
- věta sinová a kosinová
- řešení obecného trojúhelníku
Stereometrie
určuje vzájemnou polohu dvou přímek, přímky a
roviny, dvou rovin, odchylku dvou přímek, přímky a
roviny, dvou rovin, vzdálenost bodu od roviny
určuje povrch a objem základních těles s využitím
funkčních vztahů a trigonometrie

- základní polohové a metrické
vlastnosti v prostoru
- povrch a objem základních těles s
využitím funkčních vztahů a
trigonometrie
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Ročník: 3.

Počet hodin v ročníku: 68

Výsledky vzdělávání

Tematické celky

Žák:
 používá a rozlišuje vztahy pro počet variací,
permutací a kombinací bez opakování
 počítá s faktoriály a kombinačními čísly
 řeší rovnice s faktoriály a kombinačními čísly

Kombinatorika



- variace, permutace a kombinace bez
opakování, variace s opakováním
- rovnice s faktoriály a kombinačními čísly
- binomická věta
Pravděpodobnost

rozlišuje druhy pravděpodobnosti
- pravděpodobnost náhodného jevu
- pravděpodobnost sjednocení jevů
- pravděpodobnost opačného jevu
- pravděpodobnost průniku jevů







Komplexní čísla
převádí komplexní čísla na různé tvary
znázorňuje komplexní číslo
řeší rovnice v oboru komplexních čísel

- operace s komplexními čísly
- goniometrický tvar
- Moivreova věta
- řešení kvadratických rovnic v množině
komplexních čísel
Finanční matematika

zná základní pojmy z finanční matematiky a
využívá je při výpočtech

- úroková míra a úrok
- daň z úroku
- pásmové úročení
- podílové listy a akcie
- inflace
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Ročník: 4.

Počet hodin v ročníku: 60

Výsledky vzdělávání

Tematické celky

Žák:
Posloupnosti
 pochopí základní rozdíl mezi aritmetickou a
goniometrickou posloupností a jejich využití v praxi - aritmetická posloupnost
- goniometrická posloupnost
 provádí operace s vektory (součet vektorů,
Analytická geometrie v rovině a v
násobení vektorů reálným číslem, skalární součin
prostoru
vektorů)
 řeší analyticky polohové a metrické vztahy bodů a - vektory, operace s nimi
přímek
- vzdálenost dvou bodů, střed úsečky
 převádí různá analytická vyjádření přímky
- skalární součin
- přímka a její analytické vyjádření
 charakterizuje jednotlivé kuželosečky a používá
(parametrické, obecné, směrnicové)
jejich rovnice
 řeší úlohy o vzájemné poloze přímky a kuželosečky - odchylka přímek
- vzdálenost bodu od přímky
- kuželosečky (kružnice, elipsa,
hyperbola, parabola), středový a
obecný tvar
vzájemná poloha s přímkou
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5. 11 Matematická cvičení
Celkový počet vyučovacích hodin: 128
Matematická cvičení

Název předmětu
Ročník

1.

2.

3.

4.

Celkem

Počet hodin týdně

-

-

2

2

4

Pojetí předmětu
Obecný cíl předmětu
Cílem předmětu je připravit studenty na maturitu, ale také na přijímací zkoušku z matematiky na
VŠ ekonomického směru, dále se podílí na vytváření kvantitativních a prostorových vztahů, na
rozvoji intelektových vlastností, vytváření úsudků a řešení problémů.
Charakteristika učiva
Připravuje na přijímací zkoušky na VŠ, na maturitu a na používání diferenciálního a integrálního
počtu při studiu VŠ
Didaktické pojetí výuky, výukové strategie
Ve výuce se využívají následující formy a metody práce.
Metoda slovní - využití při probírání nového učiva, vysvětlení nových pojmů a symbolů, které žáci
potřebují k další práci. Metoda názorně demonstrační - využití při probírání nového učiva, student
názorně vidí a pochopí metody výpočtu ukázkových praktických úloh, které lze aplikovat na
dalších příkladech. Metoda problémová - možnost využití při probírání nového učiva, jedná se o
zavedení problému formou matematické úlohy a postupné seznamování s jednotlivými fázemi
řešení, dosažené výsledky vedou k zavedení nové poučky či matematického vztahu, který žáci
dále využívají při práci. Metoda praktická - nacvičování nových dovedností, procvičování nového
učiva na zadaných příkladech, práce může být samostatná či skupinová. Při výuce jsou používány
další učební pomůcky: odborná literatura, PC, kalkulátor, rýsovací předměty. Je kladen důraz na
čtení matematického textu s porozuměním a vyhodnocení informací získaných z různých zdrojů
(grafů, diagramů, tabulek a internetu).
Kritéria hodnocení žáků
2 známky ústní za pololetí, 4 písemné testy, klasifikace práce v hodině pro zvýšení motivace
Přínos předmětu k rozvoji klíčových kompetencí, průřezových témat a mezipředmětových
vztahů
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Rozvíjené klíčové kompetence:


kompetence k učení - žák samostatně vyhledává informace, třídí je a využívá, volí různé
postupy při řešení reálné situace, aplikuje znalosti v ostatních vyučovacích předmětech a
v reálném životě



kompetence k řešení problémů - žák provádí rozbor úlohy, vytvoří plán jejího řešení,
odhadne řešení, rozvíjí si samostatné uvažování a vyvozuje logické závěry



kompetence komunikativní – žák přesně vyjadřuje myšlenky v ústním a písemném
projevu s využitím matematického jazyka a symboliky



kompetence personální a sociální – žák by měl umět pracovat ve skupinách, dodržovat
dohodnuté postupy, učit se zodpovědnosti za řešení problému



kompetence pracovní – žák by měl zodpovědně přistupovat k zadaným úkolům, přesnosti
řešení, úplnému dokončení práce, zdokonalení grafického projevu, toleranci a kritickému
postoji k negativním jevům



kompetence matematické – žák by měl být schopen funkčně využívat matematické
dovednosti v různých životních situacích

Rozvíjená průřezová témata:


člověk a svět práce – žák se učí práci s informacemi, jejich vyhledávání a hodnocení
dosažených výsledků, užívat skupinovou diskuzi při řešení problému, obhájit vlastní návrh
řešení.



informační a komunikační technologie – žák se naučí zapsat a zakreslit výsledky úloh
pomocí počítačové techniky.

Rozvíjené mezipředmětové vztahy:
V předmětu matematická cvičení se uplatňují mezipředmětové vztahy k předmětům matematika a
informační a komunikační technologie
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Rozpis učiva a výsledků vzdělávání:
Ročník: 3.
Počet hodin v ročníku: 68
Výsledky vzdělávání

Tematické celky

Žák:


Výroky a množiny, algebraické výrazy






















provádí operace
s výroky a množinami
upravuje výrazy
určuje podmínky
existence

- výroky, množiny, číselné množiny
- mnohočleny, výrazy

Doporučený
počet hodin

8

Kartézský součin množin, relace
provádí kartézský
součin množin
graficky znázorní
relace

6

Algebraické rovnice a nerovnice
řeší lineární rovnice a
nerovnice
řeší kvadratické
rovnice a nerovnice

- lineární rovnice a nerovnice
- kvadratické rovnice a nerovnice

4

Funkce
narýsuje grafy funkcí
určí definiční pojem
funkce

narýsuje grafy
exponenciálních a
logaritmických funkcí
řeší rovnice

- lineární, lomená, kvadratická, mocninná

8

Exponenciální a logaritmické rovnice a
funkce
- exponenciální a logaritmické funkce
- exponenciální a logaritmické rovnice

4

Goniometrie a trigonometrie
používá goniometrické
funkce při řešení
trojúhelníku
narýsuje grafy
goniometrických funkcí
řeší rovnice

- řešení pravoúhlého trojúhelníku
- grafy goniometrických funkcí
- rovnice
- sinová a kosinová věta

6

4
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počítá obsahy, objemy Planimetrie a stereometrie
a povrchy těles
- obsahy a objemy, povrchy těles
Posloupnosti
používá vzorce na
aritmetickou i
geometrickou
posloupnost

- aritmetická posloupnost
- geometrická posloupnost

Kombinatorika, pravděpodobnost
používá variace,
kombinace
- variace, kombinace
řeší rozvoj výrazu
- pravděpodobnost
pomocí binomické věty
určuje
pravděpodobnost

4

8

Komplexní čísla
řeší rovnice
s komplexními čísly
s jednou a dvěma
neznámými
řeší binomické rovnice
graficky znázorní
řešení binomické
rovnice
převádí na
goniometrický tvar a
zpět

- rovnice v Komplexních číslech
- binomická rovnice
- binomická věta
- algebraický a goniometrický tvar
- Moivreova věta

Limita funkce
řeší rovnice
s komplexními čísly
- definice limity
s jednou a dvěma
- určování limity z grafu funkce
neznámými
- určování limity funkce ze zápisu funkce
řeší binomické rovnice
graficky znázorní
řešení binomické
rovnice

10

6
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Ročník: 4.
Počet hodin v ročníku: 60
Výsledky vzdělávání

Tematické celky

Žák:



Analytická geometrie v rovině
užívá rovnice přímky
řeší kuželosečky

- lineární útvary v rovině
- kvadratické útvary v rovině



Analytická geometrie v prostoru
užívá rovnice přímky a
roviny v prostoru
- body, vektory, přímka, rovina
určuje vzájemnou
- vzájemná poloha 2 přímek, přímky a
polohu 2 přímek,
roviny a 2 rovin
přímky a roviny a 2
rovin



Lineární algebra
užívá matice na řešení
rovnic a nerovnic
- matice











Doporučený
počet hodin

8

12

6

Diferenciální počet
používá pravidla pro
derivování
řeší příklady na užití
derivace
provádí vyšetřování
funkce

- pravidla pro derivování
- užití derivace
- vyšetřování průběhu funkce

12

Integrální počet
používá pravidla pro
derivování
řeší příklady na užití
derivace
provádí vyšetřování
funkce

- primitivní funkce
- určitý a neurčitý integrál
- užití integrálů

Závěrečné opakování

12

10
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5. 12 Estetika
Celkový počet vyučovacích hodin: 298
Název předmětu

Literatura

Ročník

1.

2.

3.

4.

Celkem

Počet hodin týdně

2

3

2

2

9

Pojetí předmětu
Obecný cíl předmětu
Vyučovací předmět estetika má umožnit žákům, aby si utvářeli kladný vztah k duchovnímu a
kulturnímu dědictví, vede k formování postojů a hodnot, vytváří přehled o jednotlivých etapách
kulturního a společenského vývoje. Učí žáky porozumět textu, interpretovat jeho obsah a aplikovat
při rozboru textu poznatky literární teorie, jazykovědy a stylistiky. Předmět vede žáky ke kultivaci
estetického vnímání a má významnou úlohu pro rozvoj občanských, personálních a sociálních
kompetencí.
Charakteristika učiva
Předmět estetika je spjat s předmětem český jazyk. Učivo obsahuje chronologický přehled české a
světové literatury, literární historie, je probíráno v souvislosti s danou dobovou situací, vymezuje
základní znaky literatury jednotlivých období, soustředí se na stěžejní osobnosti a díla období. Při
rozborech literárních textů využívá znalosti literární teorie a klade důraz na vytváření osobních
postojů žáků.
Didaktické pojetí výuky, výukové strategie
Základní metodou je práce žáků s literárními texty, při které žáci využívají poznatky literární teorie,
jsou schopni zařadit text do daného období a k danému směru, vyjádřit své názory a postoje (je
využíváno skupinové vyučování, práce ve dvojicích, samostatná práce, metoda a diskuse).
V literární historii jsou žáci seznámeni se základními fakty jednotlivých období, je využívána
samostatná domácí práce žáků, která je prezentována v hodinách.
Kritéria hodnocení žáků
Vyučující vychází ze školního klasifikačního řádu, hodnotí úroveň znalostí literární teorie, práci
s literárním textem, znalost historického vývoje, vlastní práci, schopnost prezentace vlastní práce,
komunikační schopnosti, aktivitu v hodině. Při hodnocení se dává žákům prostor
k sebehodnocení.
Znalosti historického vývoje jsou ověřovány pomocí testů a ústní formou.
Přínos předmětu k rozvoji klíčových kompetencí, průřezových témat
a mezipředmětových vztahů
Rozvíjené klíčové kompetence:
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občanské kompetence a kulturní povědomí - žák uznává hodnoty a postoje podstatné pro
život v demokratické společnosti, dodržuje je; jedná odpovědně, samostatně, v souladu
s morálními principy, uvědomuje si vlastní kulturní, národní a osobnostní identitu, je
tolerantní k identitě druhých lidí



personální a sociální kompetence - žák dokáže na základě poznání své osobnosti
přiměřeně stanovit cíle osobního rozvoje v oblasti zájmové, pracovní, v oblasti spolupráce
s ostatními, v péči o své zdraví



komunikativní kompetence - žák je schopen se vyjadřovat v písemné i ústní formě,
formuluje srozumitelně a souvisle své myšlenky, dodržuje jazykové a stylistické normy i
odbornou terminologii, aktivně se účastní diskusí, respektuje názor druhých, dokáže
vyhledávat informace a využívat je



kompetence pracovat s informacemi a využívat prostředky informačních a komunikačních
technologií – žák je schopen pracovat s prostředky informační a komunikační technologie,
využívat informace z různých informačních zdrojů (učebnice, odborná literatura, slovníky,
média), přistupuje kriticky k získaným informacím

Rozvíjená průřezová témata:


občan v demokratické společnosti – žák si vytváří schopnost morálního úsudku, zvyšuje si
sebevědomí



informační a komunikační technologie – žák získává znalosti v práci s internetem,
výpočetní technikou, knihovnickými službami atd.

Rozvíjené mezipředmětové vztahy:
V předmětu estetika se uplatňují mezipředmětové vztahy k předmětům český jazyk, dějepis,
občanská nauka, německý jazyk, anglický jazyk a informační a komunikační technologie.
Rozpis učiva a výsledků vzdělávání
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Ročník: 1.

Počet hodin v ročníku: 68

Výsledky vzdělávání

Tematické celky
Literatura a ostatní druhy umění

Žák:










chápe umění jako specifickou
výpověď o skutečnosti
rozezná umělecký text od
neuměleckého
rozebere umělecký text za
použití znalostí z literární teorie
konkrétní literární díla klasifikuje
podle druhů a žánrů
orientuje se ve folklóru a ústní
lidové slovesnosti, pozná
jednotlivé formy
vystihne charakteristické znaky
různých literárních textů a rozdíly
mezi nimi
zhodnotí význam daného autora
a díla pro dobu, v níž tvořil i pro
další generace
zařadí typická díla do
jednotlivých uměleckých směrů a
příslušných historických období
vyjádří vlastní prožitek z
uměleckého díla (knihy, divadla,
filmu)

Základy literární vědy a poetiky
- literární druhy a žánry
- základní básnické prostředky
- četba a interpretace literárních textů
Folklór a ústní lidová slovesnost
- formy a jejich charakteristika
Literatura starověku
- orientální literatury
- filosofie a náboženství
- bible
- antika
Literatura raného středověku
- křesťanství
- literatura církevních otců
- románský styl
- evropská rytířská a dvorská literatura
Počátky literatury na našem území do 13. století
- vývoj literatury v kulturních a společenských
souvislostech

Umění vrcholného středověku
- gotika
- literatura 14. a 15. století
- období husitského hnutí
- práce s literárními texty

Renesance
- vývoj literatury v kulturních souvislostech
- evropské země
- česká literatura
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Humanismus
- latinský
- český
- četba a interpretace literárního díla
Baroko, doba pobělohorská
- barokní literatura a kultura
- J. A. Komenský
Klasicismus, osvícenství, preromantismus
- četba a interpretace literárního díla
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Ročník: 2.

Počet hodin v ročníku: 102

Výsledky vzdělávání

Tematické celky
České národní obrození

Žák:










zná základní umělecké směry
daného období, jejich hlavní
představitele a stěžejní díla
interpretuje literární texty a
diskutuje o nich
vystihne charakteristické znaky
různých literárních textů a rozdíly
mezi nimi
vyjadřuje vlastní prožitky z
uměleckých děl
zařadí typická díla do
jednotlivých uměleckých směrů a
příslušných historických období
klasifikuje konkrétní literární díla
podle základních druhů a žánrů
zhodnotí význam díla pro dobu,
ve které autor tvořil i pro budoucí
generace
samostatně vyhledává informace
z této oblasti
uplatňuje znalosti z regionálních
kulturních tradic

- dvě fáze národního obrození a jejich rozdílnost
- význam divadla v NO

Romantismus
- romantická literatura ve světě
- četba a interpretace literárních textů

Romantismus v české literatuře
- memorování uměleckého textu
Literární skupiny 2. poloviny 19. století
- májovci
- ruchovci
- lumírovci
- generace Národního divadla
Kritický realismus a naturalismus ve světové literatuře
- základní rysy realismu a naturalismu
- umění jako specifická výpověď
- detektivní a vědecko-fantastická literatura
Kritický realismus a naturalismus v české literatuře
- téma vesnice
- realistické drama
- historická literatura

České národní obrození
- dvě fáze národního obrození a jejich rozdílnost
- význam divadla v NO
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Romantismus
- romantická literatura ve světě
- četba a interpretace literárních textů
Romantismus v české literatuře
- memorování uměleckého textu
Literární skupiny 2. poloviny 19. století
- májovci
- ruchovci
- lumírovci
- generace Národního divadla

Kritický realismus a naturalismus ve světové literatuře
- základní rysy realismu a naturalismu
- umění jako specifická výpověď
- detektivní a vědecko-fantastická literatura
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Ročník: 3.

Počet hodin v ročníku: 68

Výsledky vzdělávání

Tematické celky
Moderní poezie 19. století

Žák:









zná základní umělecké směry
daného období, jejich hlavní
představitele a stěžejní díla
čte beletrii, interpretuje literární
texty a diskutuje o nich
na základě vlastních prožitků
dokáže přiblížit oblíbené dílo a
autora
při rozboru literárních textů
uplatňuje znalosti z literární
teorie a poetiky
vystihne charakteristické znaky
různých literárních textů a rozdíly
mezi nimi
umí zařadit typická díla do
jednotlivých uměleckých směrů a
příslušných historických období
pozná rozdíl mezi uměleckou,
populární a brakovou literaturou
s porozuměním poslouchá
nahrávku na CD s literárním
textem a interpretuje ji

- E. A. Poe
- Prokletí básníci
- impresionismu, symbolismus, dekadence
- W. Whitman
Umělecké směry na přelomu 19. a 20. století
- Česká moderna
- protispolečenští buřiči
- P. Bezruč
- osobnosti spojené s regionem
Charakteristika období mezi dvěma světovými válkami

Avantgardní umělecké směry 1. poloviny 20. století
- anglická
- americká
- francouzská
- v německy mluvících zemích
- ruská a sovětská
Světová próza 1. poloviny 20. století
Významní představitelé české prózy v 1. polovině 20.
století
- vývoj literatury v historických a kulturních souvislostech
- J. Hašek
- autoři demokratického proudu
- sociálně orientovaná próza
- katolicky orientovaná próza
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Česká poezie mezi dvěma světovými válkami
- proletářské umění, poetismus,
surrealismus
- umění jako specifická výpověď o
skutečnosti
- interpretace uměleckého textu

České divadlo v 1. polovině 20. století
- divadlo jako odraz historické situace
- moderní a avantgardní divadlo
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Ročník: 4.

Počet hodin v ročníku: 60

Výsledky vzdělávání

Tematické celky
Charakteristika období po roce 1945

Žák:












zná základní umělecké směry
daného období, jejich hlavní
představitele a stěžejní díla
čte krásnou literaturu,
interpretuje literární texty a
diskutuje o nich
při rozboru literárních textů
uplatňuje znalosti z literární
teorie a poetiky
dovede vystihnout
charakteristické znaky různých
literárních textů a rozdíly mezi
nimi
zhodnotí význam daného autora
a díla pro dobu, v níž tvořil i pro
další generace
samostatně vyhledává informace
k této oblasti
zařadí typická díla do
jednotlivých uměleckých směrů
a historických období
má přehled o kulturním dění ve
svém městě
orientuje se v nabídce kulturních
institucí
navštěvuje divadelní představení
a umí je interpretovat

Umělecké směry a generační hnutí 2. poloviny 20.
století
- světová próza a poezie
- americká
- francouzská
- anglická
- v německy mluvících zemích
- ruská a sovětská
Divadlo a dramatické umění ve světě v 2. polovině 20.
století
Vývoj v Československu v letech 1945 - 1970

Významné osobnosti české poezie
- četba a interpretace literárních textů
Významné osobnosti české prózy
- vývoj české literatury v kulturně-historických
souvislostech
České divadlo a dramatické umění v 2. polovině 20.
století
- film a televize
Období normalizace
- literatura oficiální
- samizdatová
- exilová
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5. 13 Tělesná výchova
Celkový počet vyučovacích hodin: 264
Tělesná výchova

Název předmětu
Ročník

1.

2.

3.

4.

Celkem

Počet hodin týdně

2

2

2

2

8

Pojetí předmětu
Obecný cíl předmětu
Cílem předmětu tělesná výchova je všestranný tělesný a duševní rozvoj žáka a tím upevňování
jeho zdraví. Pro budoucí život je to vytvoření kladného vztahu k pohybovým aktivitám, pochopení
důležitosti pravidelného pohybu jako nedílné součásti zdravého životního stylu.
Charakteristika učiva
Tělesná výchova je vytvářena zásadně pro žáky a v jejich prospěch. Orientuje se na upevnění,
doplnění a praktické ověření uceleného systému informací, dovedností, návyků a postojů v životě
moderního člověka jako součásti zdravého životního stylu, k jejich pravidelnému a vhodnému užití,
k zájmu o vlastní tělesnou zdatnost. Učivo předmětu se člení do tematických celků: atletika,
sportovní hry, úpoly, sportovní a rytmická gymnastika. Netradiční sporty, bruslení a plavání jsou
zařazovány podle podmínek a zájmů žáků. Průpravná, kondiční, koordinační, kompenzační,
relaxační, vyrovnávací, tvořivá cvičení a pohybové hry jsou průběžně zařazovány do všech
vyučovacích jednotek stejně jako poznatky z TV a sportu, organizace, hygiena a bezpečnost v TV
a sportu. Turistika a pobyt v přírodě je realizován v rámci letního turistického kurzu a lyžování je
součástí zimního lyžařského kurzu
Didaktické pojetí výuky, výukové strategie
Tělesná výchova je prováděna ve specifických podmínkách tělovýchovných zařízení a přírody.
Základní formou výuky je vyučovací jednotka. Obě vyučovací hodiny jsou sloučeny v jeden celek.
Toto sloučení umožní učitelům TEV využívat sportovní areály mimo školu. Součástí výuky jsou
lyžařský a turistický kurz. Efektivita výuky vychází z co nejpřesnější diagnostiky a všestranného
poznávání žáků, od něhož se odvíjí rozvahy o cílech, obsahu, didaktických metodách a formách
uplatněných ve výuce. Záměrně jsou uplatňovány činnosti, při nichž žáci vstupují do různých
sociálních rolí a skupinových vztahů, zažívají různou míru odpovědnosti, musí samostatně
rozhodovat a hodnotit. Učební proces je založen na úzké vzájemné spolupráci učitele a žáka, na
vzájemném respektu
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Kritéria hodnocení žáků
Učitel respektuje výrazné pohybové a výkonnostní rozdíly dané vývojovými a pohlavními
odlišnostmi, dosavadními pohybovými zkušenostmi a zájmy žáků, proto je žák hodnocen za
změnu vlastního výkonu (dovednosti) či snahu o tuto změnu, za zájem o tělesnou výchovu a sport,
za aktivitu a vztah k pohybu, za snahu využívat některé osvojené pohybové činnosti v denním
režimu.

Přínos předmětu k rozvoji klíčových kompetencí, průřezových témat a mezipředmětových
vztahů
Rozvíjené klíčové kompetence:


kompetence k učení – žák má mít pozitivní vztah k osvojování si poznatků a motivaci
k dalšímu vzdělávání v oblasti sportu a péče o zdraví, ovládat jednotlivé druhy
senzomotorického učení, využívat různé informační zdroje a aplikovat poznatky do praxe



kompetence k řešení problémů - žák má využívat tělesná cvičení ke zvyšování odolnosti
ve stresových situacích, při řešení problému spolupracovat, získat informace potřebné
k řešení problému, navrhnout způsob řešení, vyhodnotit a ověřit správnost zvoleného
postupu ve vtahu k dosaženým výsledkům



kompetence komunikativní – žák umí komunikovat a diskutovat v kolektivu, formulovat a
obhajovat své názory a postoje, vyjadřovat se a vystupovat v souladu se zásadami kultury
projevu a chování, formulovat své myšlenky srozumitelně a souvisle, porozumět zadání
úkolu



kompetence personální a sociální – žák bude dodržovat zásady chování na sportovních
akcích, spolupracovat v rámci týmu a zastávat různé role, uvědomí si nezbytnost přebírání
zkušeností druhých lidí pro vlastní zdokonalování, bude respektovat názor druhého



občanské kompetence a kulturní povědomí – žák umí jednat odpovědně ve vlastním a
veřejném zájmu v souladu s morálními principy a respektováním práv a osobnosti člověka,
uznává hodnotu pohybu pro život, aktivně se zapojuje do sportovních aktivit, pochopí, že
sport je jednou z možností navazování přátelství a vztahů



kompetence k pracovnímu uplatnění - žák bude dodržovat pravidla ve sportu i mimo něj,
uvědomí si nutnost ochrany zdraví svého i druhých, akceptuje nutnost pohybových aktivit
pro své zdraví

Rozvíjená průřezová témata:


člověk a svět práce – výuka předmětu rozvíjí a posiluje fyzickou i psychickou odolnost
žáka, což se projevuje ve schopnosti efektivně vykonávat tělesnou práci a zvládat zátěžové
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situace, žák se učí využívat tělesná cvičení k regeneraci fyzických a duševních sil, žák si
uvědomuje nezbytnost pohybu pro zdravý rozvoj osobnosti i celé společnosti


člověk a životní prostředí – během lyžařského a sportovně turistického kurzu si žák
uvědomí vztah mezi životním prostředím, životním stylem a zdravím jedince a společnosti,
žák si osvojí zásady zdravého životního stylu a vědomí odpovědnosti za své zdraví



občan v demokratické společnosti – dodržováním pravidel her a soutěží se žák naučí
respektovat osobnost druhého a přijímat zodpovědnost za svá rozhodnutí, žák získá
vhodnou míru sebevědomí, sebeodpovědnosti a schopnosti morálního úsudku

Rozvíjené mezipředmětové vztahy:
V předmětu tělesná výchova je uplatněn mezipředmětový vztah k předmětu základy přírodních
věd.
Rozpis učiva a výsledků vzdělávání:
Ročník: 1.

Počet hodin v ročníku: 68

Výsledky vzdělávání

Tematické celky

Žák:


Atletika






využívá pohybové činnosti pro
všestrannou pohybovou přípravu
a zvyšování tělesné zdatnosti
prokáže dovednosti poskytnutí první
pomoci sobě a jiným

- běžecká abeceda, starty, rovinky, nácvik techniky
nízkého startu
- nácvik disciplín: skok daleký, hod granátem, skok
vysoký, vrh koulí
- vytrvalost: běhy do 3000 m na dráze, od 6 do 20
minut v terénu, fartlek
- štafetový běh, štafetová předávka
- sprinty: běhy od 30 m do 100 m
- teorie – zásady poskytování první pomoci, zásady
sportovního tréninku
- doplňkově: sportovní hry, posilovna
Sportovní hry

rozlišuje jednání fair play od
nesportovního jednání
orientuje se v zásadách zdravé
výživy a v jejích alternativních
směrech

- volejbal: zjištění úrovně dovedností
- opakování a zdokonalování HČJ
- průpravná hra
- basketbal: zjištění úrovně dovedností
- opakování a zdokonalování HČJ
- průpravná hra
- další sportovní hry: bruslení – doplňkově
- využití posilovny - cvičení pro všeobecný rozvoj
- teorie z oblasti biologie člověka
- správného životního stylu
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Sportovní gymnastika
uplatňuje zásady bezpečnosti při
pohybových aktivitách
prokáže dovednosti poskytnutí první
pomoci sobě a jiným
zdůvodní význam zdravého
životního stylu

- akrobacie: opakování a zdokonalování činností
osvojovaných na základní škole: kotouly vpřed, vzad,
stoj na rukou, rovnovážná cvičení, přemet stranou
- přeskok: roznožka a skrčka přes kozu, nácvik
roznožky přes bednu
- hrazda po čelo: výmyk, přešvihy únožmo, podmet
- kruhy po hlavu: svis stojmo - svis vznesmo - svis
střemhlav a zpět
- šplh - s přírazem
- bruslení, sportovní hry - doplňkově
- zásady poskytování první pomoci, životní styl a
stravovací návyky
Úpoly

volí sportovní vybavení odpovídající
příslušné činnosti a okolním
- opakování a zdokonalování činností osvojovaných
podmínkám
na základní škole: pády, základní sebeobrana
- sportovní hry, posilovna, - doplňkově
Rytmická gymnastika
dovede uplatňovat techniku a
základy taktiky v základních a
vybraných sportovních odvětvích

- technika chůze, skoků, obratů, doprovodných
pohybů paží, cvičení s náčiním – švihadlo
- aerobik
- plavání, sportovní hry, posilovna – doplňkově
- teorie – prostředky ke zvyšování síly, rychlosti,
vytrvalosti a pohyblivosti, technika a taktika
Lyžařský výcvikový kurz
- základy sjezdového lyžování a běžeckého lyžování
- zásady chování při pobytu ve horském prostředí

Sportovní kurz
- příprava turistické akce,
- orientace v přírodě,
- orientační běh,
- pohybové a sportovní hry,
- cyklistika
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Ročník: 2.

Počet hodin v ročníku: 68

Výsledky vzdělávání

Tematické celky

Žák:


Atletika





dovede rozvíjet svalovou sílu, rychlost, vytrvalost,
obratnost a pohyblivost, prokáže dovednosti
poskytnutí první pomoci sobě a jiným

- běžecká abeceda, starty, skok
daleký, hod granátem, skok vysoký,
vrh koulí
- vytrvalost: běhy do 3000 m na
dráze, od 6 do 20 minut v terénu,
fartlek
- štafetový běh, štafetová předávka
- sprinty: běhy od 30 m do 100 m

Sportovní hry
participuje na týmových herních činnostech mužstva,
orientuje se v zásadách zdravé výživy a v jejích
- volejbal:
alternativních směrech
- odbíjení vrchní a spodní obouruč,
nahrávka, přihrávka, nácvik vrchního
podání, útočný úder vybírání míče,
bloky, pádová technika, zdokonalení
herních kombinací, hra
- basketbal:
-uvolňování bez míče, chytání míče,
dvojtakt, dribling, střelba z různých
vzdáleností, hra
- další sportovní hry, bruslení –
doplňkově
- využití posilovny - cvičení pro
všeobecný rozvoj
- teorie z oblasti biologie člověka,
správného životního stylu
Sportovní gymnastika
umí sestavit soubory zdravotně zaměřených cvičení,
cvičení pro tělesnou a duševní relaxaci, umí si
připravit kondiční program osobního rozvoje a
vyhodnocovat jej, prokáže dovednosti poskytnutí
první pomoci sobě a jiným, zdůvodní význam
zdravého životního stylu

- akrobacie:
- kotouly vpřed, vzad, stoj na rukou,
rovnovážná cvičení, přemet stranou
po přemetovém poskoku, nácvik
přemetu vpřed
- přeskok:
- skrčka přes bednu nadél
- hrazda po čelo:
- výmyk, přešvihy únožmo, toč vzad,
podmet
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- kruhy po hlavu:
- komíhání ve svisu, při zákmihu
seskok
- vzepření tahem souruč
- šplh - s přírazem i bez přírazu
- bruslení, sportovní hry - doplňkově
- zásady poskytování první pomoci,
zásady sestavování a vedení sestav
všeobecně rozvíjejících nebo cíleně
vedených cvičení



Úpoly
dovede připravit prostředky k plánovaným
pohybovým činnostem

- úpolová cvičení – přetahy, přetlaky,
úpolové hry
- sportovní hry, posilovna, taneční
průprava – doplňkově
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Ročník: 3.

Počet hodin v ročníku: 68

Výsledky vzdělávání

Tematické celky

Žák:


Atletika





umí uplatňovat zásady
sportovního tréninku, ověří
úroveň tělesné zdatnosti a
svalové nerovnováhy

- běžecká abeceda, starty, skok daleký, skok vysoký, vrh
koulí
- vytrvalost: běhy do 3000 m na dráze, od 6 do 20 minut
v terénu, fartlek
- štafetový běh
- sprinty: běhy od 30 m do 100 m
- teorie – zásady poskytování první pomoci, zásady
sportovního tréninku
- doplňkově: sportovní hry, posilovna
Sportovní hry

komunikuje při pohybových
činnostech – dodržuje smluvené
signály a vhodně používá
odbornou komunikaci, dokáže
rozhodovat, zapisovat a sledovat
výkony jednotlivců nebo týmu

- volejbal:
- speciální cvičení pro procvičení herních činností
jednotlivce, zdokonalování herních kombinací, hra
- basketbal:
- zdokonalování herních činností jednotlivce, driblink
nedominantní rukou, střelba trojkového a trestného hodu
- útočné a obranné kombinace, hra
- florbal:
- herní činnosti jednotlivce, hra
- další sportovní hry, bruslení – doplňkově
- využití posilovny - cvičení pro všeobecný rozvoj
- teorie z oblasti biologie člověka, správného životního
stylu
Sportovní gymnastika

dovede posoudit vliv pracovních
podmínek a povolání na své
zdraví v dlouhodobé perspektivě
a ví, jak by mohl kompenzovat
jejich nežádoucí důsledky

- akrobacie:
- kotouly vpřed, vzad, stoj na rukou, rovnovážná cvičení,
přemet stranou, přemet vpřed
- přeskok:
- kotoul letmo přes bednu našíř
- hrazda - doskočná:
- výmyk, podmet
- kruhy dosažné:
- houpání odrazem střídnonož - při záhupu seskok
- houpání odrazem střídnonož - při předhupu shyb, při
záhupu svis (při záhupu a předhupu obrat)
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- šplh - lano
- bruslení, sportovní hry - doplňkově
- zásady poskytování první pomoci, zásady sestavování
a vedení sestav všeobecně rozvíjejících nebo cíleně
vedených cvičení
Úpoly


dovede zjistit úroveň
pohyblivosti, ukazatele své
tělesné zdatnosti a korigovat si
pohybový režim ve shodě se
zjištěnými údaji

- opakování a zdokonalování činností z nižších ročníků,
držení soupeře na zemi, boj o únik z držení na zemi
- úpolová cvičení – přetahy, přetlaky, úpolové hry
- sportovní hry, posilovna - doplňkově
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Ročník: 4.

Počet hodin v ročníku: 60

Výsledky vzdělávání

Tematické celky

Žák:


Atletika





umí popsat vliv fyzického a
psychického zatížení na lidský
organismus

- běžecká abeceda, starty, skok daleký, skok vysoký, vrh
koulí
- vytrvalost: běhy do 3000 m na dráze, od 6 do 20 minut
v terénu, fartlek
- štafetový běh
- sprinty: běhy od 30 m do 100 m
- teorie – zásady poskytování první pomoci, zásady
sportovního tréninku
- doplňkově: sportovní hry, posilovna
Sportovní hry

dovede se zapojit do organizace
turnajů a soutěží a umí
zpracovat jednoduchou
dokumentaci

- kopaná:
- procvičení herních činností jednotlivce, zdokonalování
herních kombinací, hra
- basketbal:
- zdokonalování herních činností jednotlivce, clonění,
útočné a obranné kombinace, hra
- florbal:
- procvičení herních činností jednotlivce, zdokonalování
herních kombinací, hra
- další sportovní hry, bruslení – doplňkově
- využití posilovny - cvičení pro všeobecný rozvoj
- teorie z oblasti biologie člověka, správného životního
stylu

Sportovní gymnastika
dovede diskutovat o
pohybových činnostech,
analyzovat je a hodnotit, pozná
chybně a správně prováděné
činnosti, umí zhodnotit kvalitu
pohybové činnosti nebo výkonu

- akrobacie:
- gymnastické sestavy z osvojených prvků
- přeskok:
- roznožka a skrčka se zášvihem
- hrazda -doskočná:
- gymnastické sestavy z osvojených prvků
- kruhy dosažné:
- gymnastické sestavy z osvojených prvků
- šplh – lano, tyč – bez přírazu
- bruslení, sportovní hry - doplňkově
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- zásady poskytování první pomoci, zásady sestavování
a vedení sestav všeobecně rozvíjejících nebo cíleně
vedených cvičení
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5. 14 Informační a komunikační technologie
Celkový počet vyučovacích hodin: 264
Informační a komunikační technologie

Název předmětu
Ročník

1.

2.

3.

4.

Celkem

Počet hodin týdně

2

2

2

2

8

Pojetí předmětu
Obecný cíl předmětu
Cílem předmětu je zprostředkovat žákům teoretické poznatky a praktické dovednosti potřebné
v odborném i dalším vzdělání a praktickém životě. Významnou úlohu má také rozvíjení logického
myšlení, představivosti a pochopení souvislostí. Důraz je kladen na osvojování praktických
dovedností s informačními technologiemi, které získávají v počítačových učebnách školy.
Charakteristika učiva
Žáci si osvojí základní dovednosti práce s informačními technologiemi. Poznatky, postupy a
metody řešení praktických úloh a základní vědomosti a dovednosti využívají pro další především
odborné předměty. Naučí se vyvozovat závěry a aplikovat dané postupy na okruh podobných typů
úloh. Učivo rozvíjí celé Průřezové téma: Informační a komunikační technologie.
Didaktické pojetí výuky, výukové strategie
Výuka probíhá ve speciálně upravených učebnách jen se skupinou žáků, kteří jsou vedeni k
aktivní práci s počítačovou technikou a programovým vybavením (aktivizační metody výuky,
projekty). Vzhledem k převážně praktickému charakteru potřebných kompetencí, je výuka
organizována ve vysoké míře formou cvičení v odborných učebnách výpočetní techniky.
Metoda výkladu je vždy spojena s praktickou samostatnou činností, kde leží těžiště samotné
výuky. Do výuky jsou zařazeny problémové úlohy, žáci jsou vedeni k práci na vlastních projektech
v rámci probírání tematických okruhů. Počítače jsou propojeny do sítě. Ve výuce učitel využívá ve
škole dostupné moderní výukové technologie, které průběžně modernizují dle možností školy a
aktuálních potřeb výpočetní techniky.
Kritéria hodnocení žáků
Praktická zkouška s ústní obhajobou minimálně 1x za čtvrtletí, praktické zkoušení z menších celků
učiva minimálně 2x za čtvrtletí, průběžné hodnocení domácích cvičení a samostatné práce
v hodině
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Přínos předmětu k rozvoji klíčových kompetencí, průřezových témat a mezipředmětových
vztahů

Rozvíjené klíčové kompetence:


kompetence komunikativní tzn. komunikovat prostřednictvím internetu, psát úřední i
osobní dopisy, životopisy, vytvářet vlastní webové stránky, prezentace



kompetence personální a sociální tzn. učit se spolupracovat při práci na projektech



kompetence k řešení problémů tzn. řešit problémové úlohy



kompetence využívat prostředky IKT a pracovat s informacemi tzn. získávat informace
z otevřených zdrojů, efektivně s nimi pracovat, kriticky je vyhodnocovat

Rozvíjená průřezová témata:
Předmět informační a komunikační technologie představuje sám o sobě průřezové téma
zasahující do všech vyučovacích předmětů a dnes do všech oblastí běžného života. Proto dobré
zvládnutí obsahu tohoto předmětu je nezbytným východiskem pro další úspěšný růst osobnosti
žáka po stránce pracovní i osobní. Průřezové téma informační a komunikační technologie se
prolíná všeobecně vzdělávacími i odbornými předměty. Cílem tématu je naučit žáky prakticky a
efektivně používat základní a aplikační programové vybavení počítače při studiu i v běžném
životě.
Rozvíjené mezipředmětové vztahy:
V předmětu informační a komunikační technologie se uplatňují mezipředmětové vztahy ke
všem předmětům při samostatném vyhledávání informací, užší vztah pak platí s předmětem
písemná a elektronická komunikace
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Rozpis učiva a výsledků vzdělávání:
Ročník: 1.

Počet hodin v ročníku: 68

Výsledky vzdělávání

Tematické celky

Žák:

Samostatná práce s
počítačem, operační
systém, soubory,
adresářová struktura,
souhrnné cíle


















samostatně používá počítač a obsluhuje jeho periferie
je si vědom možností a výhod, ale i rizik zabezpečení dat
před zneužitím (ochrana dat před zničením, porušování
autorských práv) a omezení (zejména technických,
technologických) spojených s používáním výpočetní
techniky
aplikuje výše uvedené – zejména aktivně využívá
prostředky zabezpečení dat před zneužitím a ochrany dat
před zničením
orientuje se v běžném systému – pochopil strukturu dat a
možnosti jejich uložení, rozumí a orientuje se v systému
adresářů, ovládá základní práce se soubory (vyhledávání,
kopírování, přesun, mazání), umí odlišit a rozpoznat
základní typy souborů a pracovat s nimi
má vytvořeny předpoklady učit se používat nové aplikace,
zejména za pomoci manuálu a nápovědy, je schopen
rozpoznání a využívání analogií ve funkcích a ve způsobu
ovládání různých aplikací

je si vědom možností a výhod, ale i rizik zabezpečení dat
před zneužitím (ochrana dat před zničením, porušování
autorských práv) a omezení (zejména technických
technologických) spojených s používáním výpočetní
techniky
aplikuje výše uvedené – zejména aktivně využívá
prostředky zabezpečení dat před zneužitím a ochrany dat
před zničením

orientuje se v běžném systému – pochopil strukturu dat a
možnosti jejich uložení, rozumí a orientuje se v systému
adresářů, ovládá základní práce se soubory (vyhledávání,
kopírování, přesun, mazání), umí odlišit a rozpoznat
základní typy souborů a pracovat s nimi
má vytvořeny předpoklady učit se používat nové aplikace,
zejména za pomoci manuálu a nápovědy, je schopen
rozpoznání a využívání analogií ve funkcích a ve způsobu

- základní a aplikační
programové vybavení
- operační systém, jeho
nastavení
- data, soubor, složka,
souborový manažer
- komprese dat
- prostředky zabezpečení dat
před zneužitím a ochrany dat
před zničením
- nápověda, manuál

Informační zdroje,
celosvětová počítačová síť
Internet
- informace, práce s
informacemi
- informační zdroje
- Internet
- použití a filtrování dat
- e-mail
Práce v lokální síti,
elektronická komunikace,
komunikační a přenosové
možnosti Internetu
- počítačová síť, server,
pracovní stanice
- připojení k síti a její základní
nastavení
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ovládání různých aplikací
- specifika práce v síti, sdílení
volí vhodné informační zdroje k vyhledávání požadovaných dokumentů a prostředků
informací a odpovídající techniky (metody, způsoby) k jejich
získávání
získává a využívá informace z otevřených zdrojů, zejména
pak z celosvětové sítě Internet, ovládá jejich vyhledávání

je si vědom možností a výhod, ale i rizik zabezpečení dat
před zneužitím (ochrana dat před zničením, porušování
autorských práv) a omezení (zejména technických,
technologických) spojených s používáním výpočetní
techniky
má vytvořeny předpoklady učit se používat nové aplikace,
zejména za pomoci manuálu a nápovědy, je schopen
rozpoznání a využívání analogií ve funkcích a ve způsobu
ovládání různých aplikací
umí vybrat a použít vhodné programové vybavení pro
řešení běžných konkrétních úkolů
samostatně vytváří, upravuje a uchovává strukturované
textové dokumenty (ovládá typografická pravidla,
formátování, práci se šablonami, styly, objekty, hromadnou
korespondenci, tvoří tabulky, grafy, makra)

Ročník: 2.

Práce se standardním
aplikačním programovým
vybavením
- textový procesor

Počet hodin v ročníku: 68

Výsledky vzdělávání

Tematické celky

Žák:
 ovládá běžné práce s tabulkovým procesorem
(editace, matematické operace, vestavěné a vlastní
funkce, vyhledávání, filtrování, třídění, tvorba grafu,
databáze, kontingenční tabulky a grafy, úprava pro
tisk, tisk)

Práce se standardním
aplikačním programovým
vybavením



- tabulkový procesor

Práce se standardním
umí vytvořit jednoduchý multimediální dokument (tedy aplikačním programovým
dokument, v němž je spojena textová, zvuková a
vybavením
obrazová složka informace) v některém vhodném
formátu (HTML dokument, dokument textového
- software pro tvorbu prezentací
procesoru, dokument vytvořený specializovaným SW
pro tvorbu prezentací)
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Ročník: 3.

Počet hodin v ročníku: 68

Výsledky vzdělávání

Tematické celky

Žák:
 volí vhodné informační zdroje k vyhledávání požadovaných
informací a odpovídající techniky (metody, způsoby) k jejich
získávání
 využívá další pokročilé funkce poštovního klienta
(organizování, plánování)
 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 - je si vědom možností a výhod, ale i rizik
zabezpečení dat před zneužitím (ochrana dat před
zničením, porušování autorských práv) a omezení (zejména
technických, technologických) spojených s používáním
výpočetní techniky
 aplikuje výše uvedené – zejména aktivně využívá
prostředky zabezpečení dat před zneužitím a ochrany dat
před zničením
 pracuje s prostředky správy operačního systému, na
základní úrovni umí konfigurovat operační systém, nastavit
jeho prostředí

Informační zdroje,
celosvětová počítačová síť
Internet












je si vědom možností a výhod, ale i rizik zabezpečení dat
před zneužitím (ochrana dat před zničením, porušování
autorských práv) a omezení (zejména technických,
technologických) spojených s používáním výpočetní
techniky
aplikuje výše uvedené – zejména aktivně využívá
prostředky zabezpečení dat před zneužitím a ochrany dat
před zničením
ovládá principy algoritmizace úloh a je schopen sestavit
algoritmus řešení konkrétní úlohy (dekompozice úlohy na
jednotlivé elementárnější činnosti za použití přiměřené míry
abstrakce)
dovede využít nápovědy a manuálu pro práci se základním
a aplikačním programovým vybavením i běžným hardwarem
ovládá základní práce v databázovém procesoru (editace,
vyhledávání, filtrování, třídění, relace, tvorba sestav, úprava
pro tisk, tisk)
ovládá spolupráci částí balíku kancelářského softwaru
(sdílení a výměna dat, import a export dat)

- organizace času a
plánování, (chat, messenger,
videokonference, telefonie,
FTP)
- nápověda, manuál

Práce se standardním
aplikačním programovým
vybavením
- algoritmizace
- databáze
- spolupráce částí balíku
kancelářského softwaru
(sdílení a výměna dat, import
a export dat)
- základy tvorby maker a
jejich použití
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ovládá základy tvorby maker a jejich použití

Ročník: 4.

Počet hodin v ročníku: 60

Výsledky vzdělávání

Tematické celky

Žák:


Multimediální tvorba









umí vytvořit jednoduchý multimediální dokument (tedy
dokument, v němž je spojena textová, zvuková a
obrazová složka informace) v některém vhodném
formátu (HTML dokument, dokument, textového
procesoru, dokument vytvořený specializovaným SW
pro tvorbu prezentací)

detekuje chyby, vyměňuje spotřební materiál
pracuje s prostředky správy operačního systému, na
základní úrovni umí konfigurovat operační systém,
nastavit jeho prostředí
má vytvořeny předpoklady učit se používat nové
aplikace, zejména za pomoci manuálu a nápovědy, je
schopen rozpoznání a využívání analogií ve funkcích
a ve způsobu ovládání různých aplikací
umí vybrat a použít vhodné programové vybavení pro
řešení běžných konkrétních úkolů
zná základní typy grafických formátů, umí volit
odpovídající programové vybavení pro práci s nimi a
na základní úrovni dovede grafiku tvořit a upravovat

- grafika (rastrová, vektorová,
formáty, komprese, základy práce
v SW nástrojích)
- pořizování obrazu, videa a zvuku
- střihové programy
- software pro tvorbu prezentací
- prezentace multimédii
Samostatná práce s počítačem,
operační systém, soubory,
adresářová struktura, souhrnné
cíle
- hardware, software, osobní
počítač, principy fungování, části,
periferie – novinky v IT
- operační systém, jeho nastavení
- komprese dat
- prostředky zabezpečení dat před
zneužitím a ochrany dat před
zničením
- ochrana autorských práv
- grafika (rastrová, vektorová,
formáty, komprese, základy práce
v SW nástrojích)
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5. 15 Grafika a komunikační systémy
Celkový počet vyučovacích hodin: 128
Komunikační systémy

Název předmětu
Ročník

1.

2.

3.

4.

Celkem

Počet hodin týdně

-

-

2

2

4

Obecný cíl předmětu
Cílem předmětu je získat přehled o základních konceptech počítačových sítí a jejich
implementaci. Žáci si utřídí pojmy v souvislostech s používanými technologiemi v
lokálních, metropolitních a rozlehlých sítích. Zafixují si pojetí vrstvené architektury a
souvisejících protokolů a pojmů síťového modelu ISO OSI a modelu TCP/IP. Dále
žácizískají informace opočítačové grafice, jejím využití v praktickém životě, o nástrojích ,
prezentaci a programování.
Charakteristika učiva
Žáci získají základní povědomí o technologii síťové komunikace, budou schopni
porozumět základním pojmům v technologii LAN sítí. Porozumí číslování sítí IPv4, získají
znalosti o směrování síťového provozu. Dále budou schopni nakonfigurovat a spravovat
síťové směrovače (routry), porozumí segmentaci sítí. Získají základní znalosti o filtrování
síťového provozu, budou schopni nakonfigurovat a spravovat zabezpečenou bezdrátovou
síť. Žáci si zopakují základní dovednosti práce s informačními technologiemi. Naučí se
vyvozovat závěry a aplikovat dané postupy na okruh podobných typů úloh. Učivo rozvíjí
celé Průřezové téma: Informační a komunikační technologie.
Didaktické pojetí výuky, výukové strategie
Předkládáme žákům nejrůznější problémové situace, žák promyslí způsob řešení s
využitím vlastního úsudku a zkušeností. Podněcujeme žáky k vyhledávání a třídění
informací a poznatků, vhodných k řešení předloženého problému, využití získaných
vědomostí a dovedností k dosažení konečného řešení problému. Hodnotíme výsledky
práce žáků a porovnáváme je s dosavadními znalostmi a zkušenostmi a formulujeme
závěry formou vlastních prezentací, vedeme žáky k samostatné práci i spolupráci.
Kritéria hodnocení žáků
Praktická zkouška s ústní obhajobou minimálně 1x za čtvrtletí, praktické zkoušení
z menších celků učiva minimálně 2x za čtvrtletí, průběžné hodnocení domácích cvičení a
samostatné práce v hodině
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Přínos předmětu k rozvoji klíčových kompetencí, průřezových témat a mezipředmětových
vztahy
Rozvíjené klíčové kompetence:


kompetence komunikativní
počítačových sítí



kompetence personální a sociální tzn. učit se efektivně spolupracovat na
společných projektech



kompetence k řešení problémů tzn. řešit problémové úlohy



kompetence využívat prostředky ICT a pracovat s informacemi tzn. umět vyhledávat
informace, efektivně s nimi nakládat a odpovědně je vyhodnocovat

tzn.

být

schopen

komunikovat

prostřednictvím

Rozvíjená průřezová témata:
Předmět představuje sám o sobě průřezové téma zasahující do předmětu informační a
komunikační technologie a dále jej rozvíjí.
Rozvíjené mezipředmětové vztahy:
V předmětu je uplatněn mezipředmětový vztah k předmětu informační a komunikační
technologie, estetika,matematika.
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Rozpis učiva a výsledků vzdělávání:
Ročník: 3.

Počet hodin v ročníku: 68

Výsledky vzdělávání

Tematické celky

Žák:











seznámí se s historií a
vývojem síťové komunikace
získá přehled o základních
konceptech počítačových sítí
a jejich implementaci

seznámí se s topologií sítí, s
pojmy IP adresa, protokol,
port
rozpozná druhy sítí podle
použitých standardů, podle
rozlehlosti

- OSI model
- bezdrátové sítě, měření kabelových sítí
- LAN sítě
- WAN sítě
- základy ethernetu
- technologie ethernetu

porozumí číslování sítí IPv4
zorientuje se v pojmech
switch, routr, wifiroutr.
rozpozná typická použití
jednotlivých zařízení a bude
schopen jejich základní
konfigurace

- switching.
- protokol TCP/IP
- routování a subneting
- transportní vrstva TCP/IP
- koncepce bezdrátových sítí
- základní konfigurace bezdrátových zařízení

Žák:





- historie komunikace
- úvod do počítačových sítí
- matematika a počítačové sítě
- základní druhy sítí

Úvod do počítačové grafiky
orientuje se v grafickém
software
je seznámen se strukturou
grafického souboru
zná základy jednotlivých
formátů
je seznámen s kompresí dat v
grafických formátech, včetně

- rozdělení počítačové grafiky
- software používaný v počítačové grafice, základní
pravidla v počítačové grafice
- vektorové grafické formáty
- bitmapové grafické formáty
- metasoubory , rozlišení, barevná hloubka, barevné
režimy
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algoritmů
orientuje se v základních
názvoslovích počítačové
grafiky

Ročník: 4.

Počet hodin v ročníku: 60
Výsledky vzdělávání






seznámí se s druhy písma
zná základní pravidla úpravy písemností
dovede pomocí software vytvořit svůj font
orientuje se v software určeném pro sazbu textu

dovede digitalizovat tištěnou předlohu
zná způsoby tisků a formáty podkladů pro tisk



umí pomocí základních tvarů nakreslit objekt a dále ho
tvarovat
zvládá úpravu rastrového obrazu, práce s vrstvami
chápe princip konverze mezi jednotlivými režimy
je schopen exportu a importu různých grafických
formátů
zvládá práci s periferním zařízením pracujícím v módu
rastrové grafiky








Počítačová typografie a
sazba
- typografie
- základní pravidla sazby
a úprava dokumentu
Periferní zařízení








Tematické celky

umí pomocí základních tvarů nakreslit objekt a dále ho
tvarovat
je schopen převádět rastrový obrázek na vektorový
umí využívat různých režimů v práci s textem
je schopen exportu a importu různých grafických
formátů

- funkce scanneru,
ploterem
- druhy tisků a tiskáren
Práce s rastrovou
grafikou v programu
Corel Photopaint
- uživatelské rozhraní
software pro práci s
rastrovou grafikou (Corel
Photopaint)
- kreslení základních
tvarů
- úprava rastrového
obrazu
- export a import dat

Práce s vektorovou
grafikou v programu
Corel Draw
- uživatelské prostředí
software pro práci s
vektorovou grafikou
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zvládá práci s periferním zařízením

umí pomocí základních tvarů nakreslit objekt a dále ho
tvarovat
je schopen převádět rastrový obrázek na vektorový
umí využívat různých režimů v práci s textem
je schopen exportu a importu různých grafických
formátů
zvládá práci s periferním zařízením pracujícím v módu
vektorové grafiky

(Corel Draw)
- kreslení základních
tvarů a seskupování
větších celků
- práce s objekty
Práce s vektorovou
grafikou
- uživatelské prostředí
software pro práci s
vektorovou grafikou
(Corel Draw)
- kreslení základních
tvarů a seskupování
větších celků

Animace
umí vytvořit animaci
je schopen zvolit rychlost přehrávání obrazu, vkládání
snímků
je schopen importu objektu do animace
je schopen exportu animace do jiného formátu




umí vytvořit animaci v daném programu
je schopen zvolit rychlost přehrávání obrazu, vkládání
snímků
je schopen importu objektu do animace
je schopen exportu animace do jiného formátu






osvojí si základy HTML
umí vkládat a měnit, obrázky, tabulky
navrhuje Design stránek,
umí pracovat v Microsoft frontpage

- základní principy
animace
- tvorba animace

Animace v programu
Corel RAVE
- uživatelské rozhraní
software pro práci s
animací (Corel RAVE)
- kreslení základních
tvarů
- rychlost animace
- export a import dat
Webové stránky
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5. 16 Studentský projekt
Celkový počet vyučovacích hodin: 0
Pojetí předmětu
Obecný cíl předmětu
Cílem předmětu je umožnit žákům vytvořit a obhájit práci na vybrané téma. Žáci uplatňují
znalosti a dovednosti nabyté během studia a prokazují umění pracovat s informacemi.
Významnou úlohu má také rozvíjení logického myšlení, představivosti a pochopení
souvislostí.
Charakteristika učiva
Žáci si osvojí základní dovednosti práce s informacemi a citačními manuály. Učí se
respektovat duševní vlastnictví ostatních a vyžívat ho v souvislosti se zákony ČR..
Didaktické pojetí výuky, výukové strategie
Jedná se o zcela samostatnou domácí práci žáka, během které je však nutné minimálně
čtyřikrát absolvovat konzultační hodiny s vedoucím práce.
Kritéria hodnocení žáků
Praktická zkouška s ústní obhajobou před minimálně trojčlennou komisí. Výsledná známka
vzniká průměrem známek za jednotlivé části: formální stránka, odborná stránka a samotná
prezentace. Z žádnéč ásti nesmí žák být hodncen nedostatečně.
Přínos předmětu k rozvoji klíčových kompetencí, průřezových témat a
mezipředmětových vztahů
Rozvíjené klíčové kompetence:


kompetence komunikativní – žák se vyjadřuje a vystupuje v souladu se zásadami
kultury projevu a chování, formuluje a obhajuje své názory a postoje, formuluje své
myšlenky srozumitelně a souvisle, v písemné podobě přehledně a jazykově
správně



kompetence k řešení problémů – žák uplatňuje při řešení problému logické
myšlení, analyzuje zadání úkolu nebo určí jádro problému, získá informace
potřebné k řešení problému, navrhne způsob řešení, popř. varianty řešení, a
zdůvodní je, vyhodnotí a ověří správnost zvoleného postupu a dosažené výsledky,
volí prostředky a způsoby vhodné pro splnění jednotlivých aktivit, využívá
zkušeností a vědomostí nabytých dříve
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Rozpis učiva a výsledků vzdělávání:
Ročník: 4

Počet hodin v ročníku:
Výsledky vzdělávání

Žák:









Tematické celky

Samostatná práce o
zjišťuje potřebné informace z dostupných zdrojů, umí si je rozsahu 8 normostran
(v případě práce v cizím
vybírat a přistupovat k nim kriticky
jazyce polovina)
používá klíčových slov při vyhledávání informačních
pramenů
- prezentace výsledků
samostatně zpracovává informace
práce před komisí – tzv.
rozumí obsahu textu i jeho částí
projektový den
pořizuje z odborného textu výpisky a výtah
vhodně prezentuje, umí argumentovat a obhajovat svá
stanoviska
ovládá techniku mluveného slova, umí klást otázky a
vhodně formulovat odpovědi
umí zpracovat text podle platných norem
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5. 16 Písemná a elektronická komunikace
Celkový počet vyučovacích hodin: 264
Písemná a elektronická komunikace
Název předmětu
Ročník

1.

2.

3.

4.

Celkem

Počet hodin týdně

2

2

2

2

8

Pojetí předmětu
Obecný cíl předmětu
Vyučovací předmět je zaměřen na získání dovednosti ovládat klávesnici počítače
desetiprstovou hmatovou metodou. Výuka probíhá v počítačové učebně, využívá se
výukový program „Zaviačič“ a programové vybavení EXCEL 2007, případně WORD 2007.
Žáci vyhotovují na počítači různé druhy písemností v normalizované úpravě, případně s
využitím šablon dopisních předtisků. Žáci získávají vědomosti o obsahové náplni a
stylizaci obchodních dopisů. Komunikují prostřednictvím elektronické pošty a pracují s
webovými stránkami.
Charakteristika učiva
Cílem předmětu je zvýšení produktivity a kvality práce na počítači. Psaní desetiprstovou
hmatovou metodou, tzv. „klávesnicová gramotnost”, je základním předpokladem pro
efektivní ovládání klávesnice počítače. Tuto dovednost žáci uplatní ve výuce ostatních
předmětů, v praxi při vyhotovování písemností a dokladů i v dalším studiu. Výběr učiva
vychází z profilu absolventa obchodní akademie.
Výuka rozvíjí samostatné logické uvažování a pěstuje kultivovaný písemný projev, a to z
hlediska vhodné odborné stylizace, logické věcné i gramatické správnosti a vyhovující
formální úpravy v souladu s normou pro úpravu písemností. V oblasti elektronické
komunikace jsou žáci vedeni k jejímu racionálnímu využívání.
Didaktické pojetí výuky, výukové strategie
Výuka probíhá ve speciálně upravených učebnách jen se skupinou žáků, kteří jsou vedeni
k aktivní práci s počítačovou technikou. Vzhledem k převážně praktickému charakteru
potřebných kompetencí, je výuka organizována ve vysoké míře formou cvičení v
odborných učebnách výpočetní techniky. Ve vyučování předmětu jsou využívány
následující metody: motivační – motivační rozhovor, pochvaly; fixační – opakování učiva
ústní, písemné, nácvik dovedností, domácí práce; expoziční – výklad; praktická – na jedné
pracovní stanici pracuje jeden žák.
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Kritéria hodnocení žáků
Písemné zkoušení – minimálně 1x za měsíc, sebehodnocení žáků, důraz bude kladen na
schopnost samostatně pracovat a tvořit a schopnost aplikovat poznatky v praxi,
Hodnocení samostatné práce žáků – písemnosti, dokumenty a tabulky – vyhotovování pro
využití v praxi
Přínos předmětu k rozvoji
mezipředmětových vztahů

klíčových

kompetencí,

průřezových

témat

a

Rozvíjené klíčové kompetence:


kompetence komunikativní – žák formuluje své myšlenky srozumitelně a souvisle,
v písemné podobě přehledně a jazykově správně zpracovává podnikové písemnosti
a snaží se dodržovat jazykové a stylistické normy i odbornou terminologii, pracuje
s prostředky informačních a komunikačních technologií vyhledává ČSN pro
normalizovanou úpravu písemností, tato doporučení respektuje a využívá je.



kompetence využívat prostředky IKT a pracovat s informacemi – žák
zpracovává jednoduché texty na běžná i odborná témata a různé pracovní
materiály, snaží se dodržovat jazykové a stylistické normy i odbornou terminologii
přijímá a odpovědně plní svěřené úkoly.

Rozvíjená průřezová témata:


informační a komunikační technologie

Rozvíjené mezipředmětové vztahy:
V předmětu písemná a elektronická komunikace se uplatňují mezipředmětové vztahy
k předmětům informační a komunikační technologie, ekonomika, účetnictví.
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Rozpis učiva a výsledků vzdělávání:
Ročník: 1.

Počet hodin v ročníku: 68

Výsledky vzdělávání

Tematické celky

Žák:


Základy psaní na klávesnici ve
výukovém programu



rychle a přesně ovládá klávesnici PC
desetiprstovou hmatovou metodou, prokáže
znalost psaní malých a velkých písmen,
diakritických a interpunkčních znamének, číslic a
značek, zvyšuje přesnost a rychlost psaní
zpracuje text s využitím zvýraznění a formátování

- nácvik psaní malých a velkých
písmen, diakritických a
interpunkčních znamének, číslic
a značek
- úprava textu

Odborné kompetence


efektivně ovládá klávesnici počítače, dodržuje
příslušné právní předpisy týkající se bezpečnosti
a ochrany zdraví při práci a požární ochrany,
hygienické předpisy a zásady

Ročník: 2.

Počet hodin v ročníku: 68

Výsledky vzdělávání

Tematické celky

Žák:


Základy psaní na klávesnici ve
výukovém programu

píše podle diktátu

Odborné kompetence







- psaní podle diktátu

komunikuje se zahraničními partnery ústně a
písemně nejméně v jednom cizím jazyce,
vhodným způsobem reprezentuje firmu a
spoluvytváří image firmy na veřejnosti, dodržuje
příslušné právní předpisy týkající se
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární
ochrany, hygienické předpisy a zásady

manipuluje s dokumenty (včetně elektronických)
podle stanovených pravidel, dokáže přijmout a
vypravit poštu
eviduje a archivuje doklady
ovládá pravidla normalizované úpravy
písemností, velikost papírů a obálek podle ČSN

Zpracování písemností a
manipulace s nimi
- manipulace s dokumenty
(elektronická komunikace a
komunikační technika, přijetí
pošty, evidence a archivace
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dokladů, vypravení pošty,
manipulace s elektronickými
dokumenty)
- pravidla stylizace dopisů a

dokumentů (pravidla

normalizované úpravy

písemností, velikost papírů a
obálek dle ČSN, psaní adres,
nácvik úpravy dopisů podle ČSN
Odborné kompetence
na dopisní předtisk, úpravy
 orientuje se v právní úpravě závazkových vztahů, dopisů bez předtisků, úprava
-dopisů do zahraničí,
vyhotovuje typické písemnosti v normalizované
korektorská znaménka, tvorba
úpravě, komunikuje se zahraničními partnery
ústně a písemně nejméně v jednom cizím jazyce, podnikového dopisu)
- náležitosti a druhy tabulek
vhodným způsobem reprezentuje firmu a
spoluvytváří image firmy na veřejnosti, dodržuje
příslušné právní předpisy týkající se bezpečnosti
a ochrany zdraví při práci a požární ochrany,
hygienické předpisy a zásady, umí uplatňovat
oprávněné nároky týkající se bezpečnosti a
ochrany zdraví při práci či při pracovním úrazu
prokáže znalost psaní adres, vyhotoví dopis do
předtisku i na volný list papíru vyhotoví dopis do
zahraničí
porozumí a dokáže využít korektorská znaménka
vysvětlí tvorbu podnikového dopisu
zpracovává písemnosti a tabulky a upravuje je
podle normy
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Ročník: 3.

Počet hodin v ročníku: 68

Výsledky vzdělávání

Tematické celky

Žák:


Zpracování písemností a
manipulace s nimi










ovládá pravidla normalizované úpravy
písemností a adres
využívá pravidla stylizace dopisů a dokumentů
sestaví na počítači písemnosti při nákupu a
prodeji, písemnosti při dopravě zásilek,
nepravidelnosti při plnění kupní smlouvy,
písemnosti při platebním styku
prokáže znalost vypracování tabulek
zpracuje žádosti občanů, inzerát
posílá sdělení a dokumenty v příloze
elektronickou poštou
ovládá objednávání zboží prostřednictvím
webových stránek
pracuje s prostředky komunikační techniky

Odborné kompetence




- pravidla normalizované úpravy
písemností a adres (význam
písemného styku, tvorba
účelového dopisu)
- pravidla stylizace dopisů a
dokumentů (písemnosti při
nákupu a prodeji, písemnosti při
dopravě zásilek, nepravidelnosti
při plnění kupní smlouvy,
písemnosti při platebním styku)
- tabulky – procvičování
pravidla stylizace dopisů a
dokumentů (správní právo,
propagace, reklama,
elektronická komunikace)

orientuje se v právní úpravě závazkových vztahů,
vyhotovuje typické písemnosti v normalizované
úpravě, orientuje se v kupní smlouvě a dokladech
obchodního případu, dokáže uplatnit poznatky
psychologie prodeje při jednání s klienty a
obchodními partnery při nákupu a prodeji,
komunikuje se zahraničními partnery ústně a
písemně nejméně v jednom cizím jazyce,
dodržuje předpisy týkající se BOZP
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Ročník: 4.

Počet hodin v ročníku: 60

Výsledky vzdělávání

Tematické celky

Žák:


Zpracování písemností a
manipulace s nimi

sestaví a napíše právní listiny, vnitropodnikové
písemnosti (písemnosti při pracovních poradách,
- pravidla stylizace dopisů a
pracovních cestách, písemnosti vedoucích
dokumentů (právní listiny,
pracovníků, personální písemnosti, osobní a
vnitropodnikové písemnosti úřední písemnosti)
písemnosti při pracovních
poradách, pracovních cestách,
Odborné kompetence
písemnosti vedoucích
pracovníků, personální
 vyhotovuje typické písemnosti v normalizované
- písemnosti, osobní a úřední
úpravě, komunikuje se zahraničními partnery
ústně a písemně nejméně v jednom cizím jazyce, písemnosti)
dodržuje předpisy týkající se BOZP







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

Interpersonální komunikace a
společenský styk
- sociální psychologie
- psychologie práce
- psychologie trhu
- sociologie

Odborné kompetence


vyhotovuje typické písemnosti v normalizované
úpravě, komunikuje se zahraničními partnery
ústně a písemně nejméně v jednom cizím jazyce
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5. 17 Ekonomika
Celkový počet vyučovacích hodin: 366
Ekonomika

Název předmětu
Ročník

1.

2.

3.

4.

Celkem

Počet hodin týdně

3

3

3

2

11

Pojetí předmětu
Obecný cíl předmětu
Ekonomika je předmět, který svým obsahem učiva vychází z poznatků, jež se týkají tržní
ekonomiky. Předmět ekonomika a ekonomická teorie vede k rozvíjení schopností
ekonomicky myslet, uplatňovat při posuzování podnikových činností kritérium ekonomické
efektivnosti, jednat hospodárně a v souladu s etikou podnikání. Žáci vyhotovují účetní
doklady, vyhodnotí hospodářský výsledek, základní ukazatele finanční analýzy.
Charakteristika učiva
Učivo je vybráno ve vztahu k profilu absolventa, je složeno z témat týkajících se podnikání,
marketingu, zabezpečování hlavní činnosti jednotlivými zdroji, daňové soustavy,
finančního hospodaření firmy, finančního trhu, financování podniku a managementu.
Předmět zahrnuje učivo týkající se obecných ekonomických pojmů, dále učivo o úloze
státu, hospodářské politice a místě národního hospodářství ve světové ekonomice.
Ekonomická teorie se zaměřuje kromě obecných ekonomických pojmů na část, v níž by se
měli žáci seznámit s otázkami postavení podniku na trhu v souvislosti s konkurencí a
monopolizačními tendencemi. Na to by měla navázat část, která se vztahuje k tzv.
makroekonomii, v níž se žáci seznámí se znalostmi týkajícími se národního hospodářství,
národohospodářských veličin, hospodářského cyklu, hospodářské politiky státu a světové
ekonomiky.
Největší důraz je kladen na praktické ekonomické vědomosti a dovednosti, které umožní
absolventovi se úspěšně uplatnit na trhu práce.
V rámci tohoto předmětu žáci povinně absolvují odbornou praxi v různých firmách a
institucích regionu v délce čtyř týdnů.
V průběhu studia žáci navštíví některé finanční instituce, např. ČNB, KB, dále Okresní
soud v Mladé Boleslavi, Finanční úřad v Mladé Boleslavi, Úřad práce v Mladé Boleslavi,
apod.
Předmět zahrnuje učivo o podnikání a podnikových činnostech, o marketingu a prodejní
činnosti, učivo o fungování tržní ekonomiky, o finančním hospodaření podniku, o daňové
problematice, o finančním trhu, o financování podniku a o managementu.
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Didaktické pojetí výuky, výukové strategie
Žáci si osvojí dovednosti nezbytné pro zajišťování podnikových činností a efektivní
hospodaření s finančními prostředky. Žáci získají široké ekonomické vědomosti a
dovednosti, které jim umožní úspěšně se uplatnit na trhu práce, popř. mají možnost dále
studovat na vysokých školách nebo vyšších odborných školách. Ve vyučování předmětu
jsou využívány následující metody: motivační – příklady z praxe, pochvaly; fixační –
opakování učiva ústní, písemné, nácvik dovedností, domácí práce, rozhovor, diskuse;
expoziční - popis (např. živnostenského listu, pokladního dokladu, faktury, výkazu apod.);
výklad; vyprávění (např. vyprávíme o ekonomickém dění, o jednání dodavatele a
odběratele apod.); vysvětlování (např. ekonomických jevů a obecných závěrů); referáty;
práce s učebnicí nebo s učebním textem; práce s odborným a denním tiskem; zápisy na
tabuli; zápis promítnutý zpětným projektorem; zápis promítnutý diaprojektorem.
Kritéria hodnocení žáků
Ústní zkoušení, písemné zkoušení z menších celků učiva minimálně 4 x za pololetí,
hodnocení provádí vyučující i žáci navzájem a nechybí sebehodnocení. Hodnoceny jsou
také referáty, samostatná práce během zkoušení, práce na projektech apod.
Při klasifikaci se klade důraz na: - samostatné vystupování studentů; jejich vlastní
uvažování; propojování myšlenek (tzn. znalostí a dovedností z jednotlivých tematických
celků a vyučovacích předmětů = mezipředmětové vztahy) a možnost jejich aplikace v praxi
Dále se zohledňuje prokazování praktických dovedností (např. vyplňování dokumentů).
Své znalosti si mohou žáci prověřit formou ekonomického srovnávacího testu
v jednotlivém ročníku.
Přínos předmětu k rozvoji
mezipředmětových vztahů

klíčových

kompetencí,

průřezových

témat

a

Rozvíjené klíčové kompetence:


kompetence komunikativní – žák se orientuje v masových médiích, využívá je,
kriticky je hodnotí



kompetence k řešení problémů – žák využívá a vytváří různé formy grafického
znázornění (tabulky, grafy), uplatňuje při řešení problémů různé metody myšlení,
volí prostředky a způsoby vhodné pro splnění jednotlivých aktivit, využívá
zkušeností a vědomostí nabytých dříve, zvolí pro řešení úkolu odpovídající
matematické postupy a techniky, používá vhodné algoritmy



kompetence využívat prostředky IKT a pracovat s informacemi – žák pracuje
s osobním počítačem
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Rozvíjená průřezová témata:


člověk a životní prostředí – žák si uvědomí současné globální, regionální a lokální
problémy rozvoje a vztahy člověka k prostředí (klimatické změny, ohrožování
ovzduší, vliv prostředí na lidské zdraví)



člověk a svět práce – žák si osvojuje základní vědomosti a dovednosti potřebné
pro rozvíjení vlastních podnikatelských aktivit, orientuje se v jednotlivých
podnikových činnostech, soustavě daní, obchodní činnosti, finančním trhu, zdrojích
financování, hospodaření podniku a v manažerském účetnictví, pracuje s tiskem a
dalšími informačními médii



občan v demokratické společnosti – žák se orientuje v masových médiích,
využívá je a kriticky hodnotí

Rozvíjené mezipředmětové vztahy:
V předmětu ekonomika se uplatňují mezipředmětové vztahy k předmětům informační a
komunikační technologie, občanská nauka, matematika, právo, účetnictví, písemná a
elektronická komunikace
Rozpis učiva a výsledků vzdělávání:
Ročník: 1.

Počet hodin v ročníku: 102

Výsledky vzdělávání

Tematické celky

Žák:


Podstata fungování tržní
ekonomiky








na příkladech z běžného života aplikuje základní
pojmy např. obětovaná příležitost, rovnovážná
cena
vysvětlí vznik tržní rovnováhy, důsledky působení
trhu a úlohu zisku
dokáže vysvětlit základní
ekonomické pojmy:
potřeba, spotřeba, životní úroveň, statky,
služby, výrobky, zboží, kapitál, konkurence,
hospodářská soutěž, nekalá soutěž

- vzácnost, obětovaná
příležitost, racionální chování
- výrobní faktory, ekonomický
koloběh
- podstata tržní ekonomiky
(nabídka, poptávka, tržní
rovnováha)
zisk jako ekonomický stimul
Základní ekonomická
východiska

orientuje se ve vývoji ekonomické teorie a odliší
jednotlivé přístupy k ekonomii
chápe důvody existence dělby práce, absolutní a - vznik a vývoj ekonomické
komparativní výhody
teorie
aplikuje znalosti o absolutních a komparativních - dělba práce a specializace,
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výhodách na konkrétní příklady
na příkladech z běžného života aplikuje pojmy,
např. zvykový ekonomický systém, tržní
ekonomický systém, plánovaná ekonomika

absolutní a komparativní výhoda
ekonomické systémy, tři
ekonomické otázky

Odborné kompetence:







usiluje o nejvyšší kvalitu své práce, výrobků nebo
služeb
Trh a jeho zákony
odliší dokonalou a nedokonalou konkurenci
uvádí konkrétní příklady nedokonalé konkurence
orientuje se v důvodech selhání trhu
uvádí konkrétní příklady monopolů, veřejných
statků a externalit trhu

- konkurence, hospodářská
soutěž
- selhání trhu

Odborné kompetence:







usiluje o nejvyšší kvalitu své práce, výrobků nebo
služeb
demonstruje kvalitu jako významný nástroj
konkurenceschopnosti a dobrého jména podniku
Hlavní činnost podniku
na příkladech charakterizuje obsah a průběh
příslušné hlavní činnosti
orientuje se v problematice péče o jakost
posoudí ekologické souvislosti výrobní činnosti

- výroba, obchod, služby,
neziskový sektor
- péče o jakost

Odborné kompetence:







provádí základní výpočty odpisů, využití kapacity
dlouhodobého majetku, efektivnosti investic
sestavuje kalkulace
dokáže efektivně hospodařit se svými finančními
prostředky
chápe kvalitu jako významný nástroj
konkurenceschopnosti a dobrého jména podniku
dodržuje stanovené normy a předpisy související
se systémem řízení jakosti
dbá na zabezpečování parametrů kvality
procesů, výrobků nebo služeb, zohledňuje
požadavky klienta
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zvažují při plánování a posuzování určité činnosti
možné náklady, výnosy a zisk, vliv na životní
prostředí, sociální dopady
nakládá s materiály, energiemi, odpady, vodou a
jinými látkami ekonomicky a s ohledem na životní
prostředí
zvažují při plánování a posuzování určité činnosti
možné náklady, výnosy a zisk, vliv na životní
prostředí, sociální dopady

Organizace, podnik, právní
rozlišuje druhy živností a obchodních společností úprava podnikání
orientuje se v založení podniku
zpracuje jednoduchý podnikatelský záměr
- ziskové a neziskové
organizace
vyhledává informace v Obchodním zákoníku
- podnikání, podnikatelský
záměr
Odborné kompetence:
- právní formy podnikání
 vyhledává příslušné právní předpisy a je schopen ukončení podnikání
s nimi pracovat
 efektivně hospodaří se svými finančními
prostředky
 chápe kvalitu jaký významný nástroj
konkurenceschopnosti a dobrého jména podniku
 zvažuje při plánování a posuzování určité
činnosti možné náklady, výnosy a zisk, vliv na
životní prostředí, sociální dopady
 dodržuje příslušné právní předpisy týkající se
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární
ochrany, hygienické předpisy a zásady








ovládá postup pořízení materiálu
provádí základní propočty spotřeby materiálu a
optimalizace zásob a nákupu, komentuje
výsledky

Zabezpečení hlavní činnosti
oběžným majetkem

- oběžný majetek, členění,
pořízení, skladování, obrat
zásob spotřeba materiálu,
Odborné kompetence:
optimalizace zásob a nákupu
- oceňování zásob
 vyhledává příslušné právní předpisy a je schopen písemnosti při nákupu materiálu
s nimi pracovat
 orientuje se v právní úpravě závazkových vztahů
 je schopen pracovat s příslušnými právními
předpisy
 zabezpečuje hlavní činnost oběžným majetkem
 provádí základní výpočty spojené s nákupem a
162






skladováním zásob
zpracuje doklady související s evidencí zásob
orientuje se v kupní smlouvě a dokladech
obchodního případu
dokáže efektivně hospodařit se svými finančními
prostředky
zvažuje při plánování a posuzování určité
činnosti možné náklady, výnosy a zisk, vliv na
životní prostředí, sociální dopady
nakládá s materiály, energiemi, odpady, vodou a
jinými látkami

Zabezpečení hlavní činnosti
rozliší oběžný a dlouhodobý majetek a jejich
dlouhodobým majetkem
základní druhy
 provádí běžné výpočty odpisů, kapacity a jejího
- dlouhodobý majetek, členění,
využití, efektivnosti investic a komentuje výsledky opotřebení, odpisy, kapacita
- pořízení a vyřazení
Odborné kompetence:
dlouhodobého majetku
- oceňování dlouhodobého
 vyhledává příslušné právní předpisy a je schopen majetku
s nimi pracovat
 orientuje se v právní úpravě závazkových vztahů
 je schopen pracovat s příslušnými právními
předpisy
 zabezpečuje hlavní činnost dlouhodobým
majetkem
 provádí základní výpočty odpisů, využití kapacity
dlouhodobého majetku, efektivnosti investic
 zpracovává doklady související s evidencí
dlouhodobého majetku
 orientuje se v kupní smlouvě a dokladech
obchodního případu
 dokáže efektivně hospodařit se svými finančními
prostředky
 provádí základní hodnocení efektivnosti činnosti
podniku
 zvažuje při plánování a posuzování určité činnosti
možné náklady, výnosy a zisk, vliv na životní
prostředí, sociální dopady
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Ročník: 2.

Počet hodin v ročníku: 102

Výsledky vzdělávání

Tematické celky

Žák:


Marketing

na příkladech aplikuje poznatky o nástrojích
marketingu, např. stanovení ceny, volby prodejní - podstata marketingu
- průzkum trhu
cesty a vhodné propagace
- produkt, cena, distribuce,
 zpracuje jednoduchý průzkum trhu
propagace
- komerční reklama, mediální
Odborné kompetence:
obraz krásy lidského těla












provádí průzkum trhu, využívá marketingové
nástroje k prezentaci podniku a jeho produktů
dokáže uplatnit poznatky z psychologie prodeje
při jednání s klienty a obchodními partnery při
nákupu a prodeji
vhodným způsobem reprezentuje firmu a
spoluvytváří image firmy na veřejnosti
chápe kvalitu jako významný nástroj
konkurenceschopnosti a dobrého jména podniku
dbá na zabezpečování parametrů kvality výrobků
nebo služeb, zohledňuje požadavky klienta
chápe bezpečnost práce jako součást péče o
zdraví své i spolupracovníků a klientů
Management
provede propočty související se sestavováním a
kontrolou plánu
graficky vyjádří a zhodnotí organizační strukturu
podniku
zhodnotí využití motivačních nástrojů

- plánování
- organizování
- rozhodování
- motivace a vedení lidí
- kontrola

Odborné kompetence:





pracuje s příslušnými právními předpisy
dokáže efektivně hospodařit se svými finančními
prostředky

se orientuje v obsahu vybraných smluv, porovná
nejběžnější dodací a platební podmínky
orientuje se v optimalizaci zásob zboží a
způsobů dodání

Prodejní činnost, obchodní
závazkové vztahy
- obchodní závazkové vztahy –
vznik, změna, zajištění, zánik
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provádí kalkulaci prodejní ceny ve výrobním a
obchodním podniku
orientuje se v používaných dokladech a průběhu
obchodního případu v tuzemsku, uvnitř EU a vůči
třetím zemím
zpracuje na počítači písemnosti při prodeji a
realizaci dodávky – např. nabídku, objednávku
s využitím prostředků ICT

Odborné kompetence:



















- kupní smlouva, smlouva o dílo
- získávání zákazníků
- průběh prodejní činnosti,
sjednání kupní smlouvy, dodací
podmínky, platební podmínky
- realizace dodávky – expedice,
doprava, pojištění, celní řízení
- písemnosti při realizaci
dodávky
- DPH – přijatá a uskutečněná
zdanitelná plnění

vyhledává příslušné právní předpisy a je schopen
s nimi pracovat
orientuje se v právní úpravě závazkových vztahů
je schopen pracovat s příslušnými právními
předpisy
zpracovává podklady a písemnosti při sjednávání
a ukončování pracovního poměru
provádí základní mzdové výpočty (výpočet hrubé
a čisté mzdy, výpočty zákonného pojištění,
zdanění příjmů ze závislé činnosti)
zpracovává doklady související s evidencí
zaměstnanců
vypočítává odvod sociální a zdravotního pojištění
zná význam, účel a užitečnost vykonávané
práce, její finanční, popř. společenské
ohodnocení
chápe bezpečnost práce jako součást řízení
jakosti
je připraven spolupodílet se na vytváření
bezpečného pracovního prostředí
umí uplatňovat oprávněné nároky týkající se
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci či při
pracovním úrazu

orientuje se v možnostech získávání a výběru
zaměstnanců z hlediska zaměstnance i
zaměstnavatele
je schopen připravit se na výběrové řízení,
přijímací pohovor v českém i v cizím jazyce
zpracuje na počítači písemnosti spojené se
vznikem a ukončením pracovního poměru a
dohodami o pracích konaných mimo pracovní

Zabezpečení hlavní činnosti
lidskými zdroji
- zjišťování potřeby
zaměstnanců, získávání a
výběr, hodnocení a rozmisťování
zaměstnanců
- vznik, změny a zánik
pracovního poměru
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poměr
orientuje se v právech a povinnostech
zaměstnance a zaměstnavatele
vyhledá příslušnou právní úpravu v zákoníku
práce
provádí mzdové výpočty s využitím znalostí o
zákonné úpravě mezd a autentických podkladů
vyhotoví doklady pro zaúčtování mezd a účtuje o
mzdách, zákonném pojištění a dani z příjmů ze
závislé činnosti

Odborné kompetence:


















- písemnosti při uzavírání a
ukončování pracovního poměru
- práce konané mimo pracovní
poměr
- práva a povinnosti
zaměstnavatelů a zaměstnanců,
kolektivní vyjednávání
- mzdové předpisy, formy a
složky mzdy, náhrady mezd,
dávky nemocenského pojištění,
sociální a zdravotní pojištění,
daň z příjmů ze závislé činnosti

vyhledává příslušné právní předpisy a je schopen
s nimi pracovat
orientuje se v právní úpravě závazkových vztahů
je schopen pracovat s příslušnými právními
předpisy
zpracovává podklady a písemnosti při sjednávání
a ukončování pracovního poměru
provádí základní mzdové výpočty
zpracovává doklady související s evidencí
zaměstnanců
vypočítává odvod sociálního a zdravotního
pojištění
zná význam, účel a užitečnost vykonávané
práce, její finanční popř. společenské
ohodnocení
chápe bezpečnost práce jako součást řízení
jakosti
dodržuje příslušné předpisy týkající se BOZP
je připraven spolupodílet se na vytváření
bezpečného pracovního prostředí
umí uplatňovat oprávněné nároky týkající se
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci či
pracovním úrazu

komentuje konkrétní a aktuální události v
národním hospodářství, např. vývoj inflace,
nezaměstnanosti, HDP a státního rozpočtu
odliší cíle expanzivní a restriktivní politiky,
odhadne vlivy základních opatření vnitřní
měnové politiky a fiskální politiky na ekonomiku

Národní hospodářství,
hospodářská politika
- uspořádání národního
hospodářství
- úloha státu v tržní ekonomice
- magický čtyřúhelník
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aplikuje znalosti opatření sociální politiky na
konkrétní případy

Odborné kompetence:







chápe kvalitu jako významný nástroj
konkurenceschopnosti a dobrého jména podniku
zná význam, účel a užitečnost vykonávané práce,
její finanční, popř. společenské ohodnocení

- soustava veřejných rozpočtů,
rozpočet EU, strukturální fondy
- hospodářská politika, politika
expanzivní a restriktivní, vnitřní
měnová politika, fiskální politika,
sociální politika

Světová ekonomika
chápe důvody existence mezinárodního obchodu
posoudí dopad základních opatření vnější
obchodní a měnové politiky na ekonomiku,
srovná liberalismus a protekcionismus
posoudí význam společného trhu EU

- mezinárodní obchod,
protekcionismus a liberalismus
- vnější obchodní a měnová
politika
- ekonomická integrace,
charakteristika EU
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Ročník: 3.

Počet hodin v ročníku: 102

Výsledky vzdělávání

Tematické celky

Žák:


Náklady, výnosy

provádí jednoduché výpočty spojené se snižováním
- náklady - členění, možnosti
nákladů, zvyšováním tržeb, chápe vzájemné
snižování, manažerské pojetí
souvislosti ceny, zisku a velikosti prodeje,
nákladů
komentuje výsledky
- výnosy – členění, možnosti
zvyšování
Odborné kompetence:












vyhledává příslušné právní předpisy a je schopen s
nimi pracovat
je schopen pracovat s příslušnými právními
předpisy
sestavuje kalkulace
dokáže efektivně hospodařit se svými finančními
prostředky
zvažuje při plánování a posuzování určité činnosti
možné náklady, výnosy a zisk
Zdroje financování
orientuje se ve zdrojích financování činnosti
podniku
odliší zisk a platební schopnost
vypočítá rentabilitu, obrátku peněz, sestaví platební
kalendář, chápe podstatu cash-flow, interpretuje
výsledky
provádí výpočty časové hodnoty peněz, ukáže
protikladnost výnosu a rizika

- vlastní kapitál, cizí zdroje
- krátkodobé financování –
zdroje, pracovní kapitál, řízení
likvidity a solvence
- dlouhodobé financování
- čas, výnos, riziko a likvidita
ve finančním řízení

Odborné kompetence:




je schopen pracovat s příslušnými právními
předpisy
orientuje se v činnostech bank
zvažuje při plánování a posuzování určité činnosti
možné náklady, výnosy, zisk, vliv na životní
prostředí, sociální dopady




vypočte výsledek hospodaření
orientuje se v účetních výkazech

Účetní uzávěrka a závěrka
- výsledek hospodaření
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(tvorba rozdělení,
Odborné kompetence:
nerozdělený zisk)
- výpočet daně z příjmů
 vyhledává příslušné právní předpisy a je schopen s právnických osob, fyzických
osob z podnikání
nimi pracovat
 je schopen pracovat s příslušnými právními
předpisy
 stanovuje daňovou povinnost k daním z příjmů
 provádí účetní závěrku a uzávěrku
 zvažuje při plánování a posuzování určité činnosti
možné náklady, výnosy a zisk







Finanční trh
vysvětlí princip fungování finančního trhu
na příkladech vysvětlí využití cenných papírů a
obchodování s nimi
orientuje se v možnostech uložení peněz, provádí
obvyklé výpočty (např. úroků, diskontu)
orientuje se v problematice získání úvěru
orientuje se v nabídce pojistných produktů

Odborné kompetence:






orientuje se v činnostech bank, pojišťoven,
stavebních spořitelen a penzijních fondů
provádí platební styk a zpracovává doklady
související s hotovostním a bezhotovostním
platebním stykem
dokáže efektivně hospodařit se svými finančními
prostředky
zvažuje při plánování a posuzování určité činnosti
možné náklady, výnosy a zisk, vliv na životní
prostředí, sociální dopady

- úloha finančního trhu
- peníze, cenné papíry, burza
- centrální banka
- komerční banky
- komunikace s bankou
- úrokování a diskontování
- stavební spoření, penzijní
připojištění
- pojišťovny, pojistná smlouva
- hotovostní a bezhotovostní
platební styk
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Ročník: 4.

Počet hodin v ročníku: 60

Výsledky vzdělávání

Tematické celky

Žák:


Hospodářská politika













odliší důchodové a nemocenské pojištění a státní
politiku zaměstnanosti, orientuje se v jednotlivých
dávkách nemocenského pojištění (nemocenské
dávky, peněžitá pomoc v mateřství, podpora při
ošetřování člena rodiny, vyrovnávací příspěvek
v těhotenství a mateřství)
orientuje se v dávkách státní politiky
zaměstnanosti (podpora v nezaměstnanosti,
rekvalifikace)
odliší dávky důchodového pojištění

používá základní daňové pojmy
odliší princip přímých a nepřímých daní
vypočte daňovou povinnost k DPH, k dani
z příjmů fyzických osob a k dani z příjmů
právnických osob se zahrnutím nejobvyklejších
položek ovlivňujících základ daně
orientuje se v daňových přiznáních
k nejobvyklejším daním a v daňových dokladech
orientuje se v zákoně o DPH a v zákoně o daních
z příjmů
propočítá sociální a zdravotní pojištění
zaměstnavatele a zaměstnance, dovede použít
základní princip výpočtu pro osoby samostatně
výdělečně činné

- sociální politika
- důchodové pojištění
- nemocenské pojištění
- státní politika
zaměstnanosti
- strukturální fondy
politika
expanzivní
a
restriktivní,
vnitřní
měnová
politika, fiskální politika
Soustava daní a zákonného
pojištění
- soustava daní, přímé a
nepřímé daně
- správa daní a poplatků
- DPH
- daně z příjmů, srážková daň
- silniční daň
- spotřební daně, ostatní daně
- sociální a zdravotní pojištění
pojištění
odpovědnosti
organizace za škodu vzniklou při
pracovním úrazu nebo nemocí z
povolání

Odborné kompetence:







vyhledává příslušné právní předpisy a je schopen
s nimi pracovat
orientuje se v právní úpravě pracovně právních
vztahů a závazkových vztahů
je schopen pracovat s příslušnými právními
předpisy
provádí základní mzdové výpočty (výpočet hrubé
a čisté mzdy, výpočty zákonného pojištění,
zdanění příjmů ze závislé činnosti)
stanovuje daňovou povinnost k DPH, k daním
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z příjmů a k ostatním daním
vypočítá odvod sociálního a zdravotního pojištění
zvažuje při plánování a posuzování určité činnosti
(v pracovním procesu i v běžném životě) možné
náklady, výnosy a zisk, vliv na životní prostředí,
sociální dopady
Dokumentace
vede karty dlouhodobého majetku, účtuje
o dlouhodobém majetku
vede karty zásob, účtuje o zásobách
zpracovává doklady při platebním styku, účtuje
podle pokladních dokladů a výpisů z účtů
provádí mzdové výpočty, vyhotoví doklady pro
zaúčtování mezd, účtuje o mzdách, zákonném
pojištění a dani z příjmů ze závislé činnosti
zpracuje na počítači objednávku
vyhotoví faktury, účtuje o nákupu a prodeji,
provede úhradu faktur
vypočte výsledek hospodaření, zaúčtuje jeho
tvorbu a rozdělení, vyčíslí daň z příjmů účetní
jednotky, sestaví účetní výkazy, orientuje se
v daňových přiznáních k nejobvyklejším daním

- založení agendy
- dlouhodobý majetek
- oběžný majetek
- finanční majetek
- zaměstnanci
- objednávky
- fakturace a jejich úhrady
- účetní uzávěrka a závěrka

Odborné kompetence:
 zpracuje doklady související s evidencí
dlouhodobého majetku, zásob, zaměstnanců,
prodeje a hlavní činnosti
 provádí základní mzdové výpočty
 účtuje pohledávky, závazky, náklady a výnosy,
provádí účetní závěrku a uzávěrku
dokáže efektivně hospodařit se svými finančními
prostředky
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5. 18 Marketing
Celkový počet vyučovacích hodin: 128
Marketing

Název předmětu
Ročník

1.

2.

3.

4.

Celkem

Počet hodin týdně

-

-

2

2

4

Pojetí předmětu
Obecný cíl předmětu
Předmět vede žáky k pochopení nezbytnosti marketingu v řízení a fungování firmy; žáci se
naučí uplatňovat a rozvíjet znalosti a dovednosti týkající se marketingového řízení
(marketingový výzkum, hodnocení marketingového prostředí) a marketingového mixu
(výrobek, cena, distribuce a komunikace se zákazníkem)
Charakteristika učiva
Předmět je stěžejním odborným předmětem, na který navazují ostatní ekonomické
předměty, zejména účetnictví, statistika, je úzce propojen s předmětem právo a poskytuje
žákům širokou základnu pro další prohlubování vědomostí a dovedností v praxi nebo při
dalším odborném studiu. Znalosti předmětu jsou osovými pro aplikační ekonomické
předměty odborného zaměření firemní management a marketing a zaměření
personalistika a psychologie managementu
Didaktické pojetí výuky, výukové strategie
Výuka předmětu je koncipována pragmaticky pro potřeby manažerské praxe. Důsledně je
využíván problémový přístup k výuce, řízený rozhovor, týmová práce. Žáci poznávají i
seminární formu práce, učí se zpracovávat samostatné práce a vybrané manažerské a
marketingové případové studie, tyto řeší a hodnotí závěry zejména z hlediska
bezprostředních aplikací v praktickém životě jednotlivců - podnikatelů, manažerů či širších
podnikatelských subjektů.
Kritéria hodnocení žáků
Žáci jsou hodnoceni standardními metodami (ústní zkoušení, testování, samostatné práce
apod.). Důraz se klade na používání získaných vědomostí v logických souvislostech,
schopnost vysvětlovat, komentovat, zobecňovat a věcně argumentovat. Při výuce se
hodnotí aktivita žáka a jeho schopnost aplikovat získané poznatky na ekonomickou situaci.
Kritéria hodnocení jsou dána klíčovými kompetencemi a klasifikačním řádem.
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Přínos předmětu k rozvoji
mezipředmětových vztahů

klíčových

kompetencí,

průřezových

témat

a

Rozvíjené klíčové kompetence:

-

kompetence komunikativní - žák by měl být schopen:
rozebrat a interpretovat odborný ekonomický text;
aktivně se účastnit diskuzí;
formulovat, prezentovat a obhajovat své názory a stanoviska;
vyjadřovat se v souladu se zásadami kulturního projevu;
argumentovat;
samostatně vytvářet písemný i ústní komunikát …


-

kompetence personální a sociální - žák by měl být schopen:
přijímat hodnocení svých výsledků a adekvátně na ně reagovat;
přijímat rady i kritiku;
přijímat a odpovědně plnit svěřené úkoly;
spoluvytvářel pravidla ve skupině a dodržoval je;
přijímat a poskytovat pomoc;
aktivně se podílet na životě skupiny;
respektovat názor druhých


-

kompetence k řešení problémů - žák bude veden k:
nacházení prostředků a způsobů ke splnění úkolů (aktivit);
aplikaci získané vědomosti, zkušenosti, dovednosti;
získávání informace z otevřených zdrojů;
plánování svoji činnosti;
kritickému hodnocení používané informace …

Rozvíjená průřezová témata:


informační a komunikační technologie

Rozvíjené mezipředmětové vztahy:
V předmětu marketing se uplatňují mezipředmětové vztahy k předmětům ekonomika,
dějepis, reklama.
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Rozpis učiva a výsledků vzdělávání:
Ročník: 3.

Počet hodin v ročníku: 68

Výsledky vzdělávání
Žák:
 definuje základní pojmy
marketingu
 rozeznává význam
marketingu pro lidskou
společnost
 zařazuje jednotlivé firmy do
marketingových koncepcí
 definuje trh
 graficky znázorní a vysvětlí
nabídku, poptávku a tržní
rovnováhu
 chápe podstatu a význam
segmentace trhu












popíše a vyhodnotí vlivy
působící na firmu
rozeznává jednotlivé složky
marketingového prostředí
definuje jednotlivé typy
spotřebního chování
(jednotlivci, domácnosti, firmy)
analyzuje a aktivně využívá
životního cyklu rodiny
rozeznává vlivy, které
pozitivně či negativně
ovlivňují chování spotřebitele
pracuje se správným
nákupním rozhodovacím
procesem
používá a tvoří jednoduchý
marketingový plán
rozeznává rozdíly mezi
jednotlivými fázemi
marketingového plánu
aplikuje znalosti
marketingového prostředí do
SW a OT analýzy

Tematické celky
Úvod do marketingu
- podstata marketingu a jeho role ve společnosti
- vývoj marketingu
- obsah marketingu
- základní marketingové koncepce
- marketing a trh
- podoby trhu
- segmentace trhu
-tržní zacílení

Marketingové prostředí a chování kupujících
- mikroprostředí a jeho složky
- makroprostředí a jeho složky
- spotřební chování
- černá skříňka spotřebitele
- životní cyklus rodiny
- vlivy působící na chování kupujícího
- nákupní rozhodovací proces
- nákupní chování domácností
- nákupní chování institucí

Marketingové řízení
- plánování
- marketingový plán
- marketingové strategie
- SWOT analýza
- BCG analýza
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Ročník: 4.

Počet hodin v ročníku: 60

Výsledky vzdělávání













Tematické celky
Marketingový výzkum

definuje marketingový
výzkum
popíše fáze marketingového
výzkumu
rozliší a používá základní
techniky marketingového
výzkum
dokáže sestavit jednoduchý
dotazník

- proces marketingového výzkumu
- výzkum trhu
- kvantitativní výzkum
- kvalitativní výzkum
- techniky šetření
- dotazník

Marketingový mix
definuje marketingový mix
z různých úhlů pohledu
přetváří marketingový mix dle
požadavků jednotlivých
odvětví
aktivně využívá všech
nástrojů marketingového mixu

aplikuje nástroje marketingu
při tvorbě reklamní kampaně
dovede využívat rozdílů mezi
jednotlivými médii, jejich
výhodami a nevýhodami při

-4P
- složky marketingového mixu i jinak
- modifikace marketingového mixu
- výrobek a jeho charakteristika
- sortiment, značka, obal, služby
- podnikatelské hodnocení výrobku
- životní cyklus výrobku
- inovace a nové výrobky v marketingu
- význam ceny
- cenové kategorie
- rozhodování o cenách
- metody tvorby cen
- cenové strategie
- změna ceny
- principy marketingové komunikace
- podpora prodeje
- práce s veřejností
- osobní prodej
- přímý marketing
- sponzoring
- charakteristika distribučních cest
- distribuční kanály
- organizace distribučních cest
- výběr a cíle distribučních cest
- velkoobchod, maloobchod
Reklama
- pozitiva a negativa reklamy
- reklama a společnost
- kroky přípravy reklamní kampaně
- metody rozpočtu reklamní kampaně
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plánování a realizaci reklamní - postup při volbě médií
kampaně
- tisková média
- televize
- rozhlas
- venkovní reklama
- internet
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5. 19 Management
Celkový počet vyučovacích hodin: 68
Management

Název předmětu
Ročník

1.

2.

3.

4.

Celkem

Počet hodin týdně

-

-

2

-

2

Pojetí předmětu
Obecný cíl předmětu
Primárním cílem tohoto odborného předmětu je objasnit studentům základní problémy
týkající se vědní disciplíny management.
Charakteristika učiva
Žáci se postupně seznámí s obsahovou náplní předmětu, s jednotlivými činnostmi, které
se zahrnují do managementu, jako je plánování, rozhodování, organizování, vedení,
kontrola, komunikace a jiné.
Didaktické pojetí výuky, výukové strategie
Výuka je koncipována do tematických bloků, kdy se student s problematikou nejprve
seznámí po teoretické stránce, pak si vyzkouší vybrané části tématu na praktických
příkladech. Většinou ve skupince 3 studentů. Hlavní důraz je kladen na schopnosti žáka
osvojit si probíranou problematiku a umět ji aplikovat na reálné životní situace. Dále
během celého školního roku žáci zapojují své tvůrčí myšlení při předkládaných cvičeních a
dotazech vyučujícího během teoretického výkladu. Veškerou práci pak žáci zhodnotí při
tvorbě odborné práce, která jim bude zadána na začátku školního roku, a odevzdají ji na
konci školního roku.
Kritéria hodnocení žáků
Žáci jsou hodnoceni v souladu se školním klasifikačním řádem. Získané znalosti jsou
ověřovány formou ústního zkoušení a písemných prací. Žáci také mají za úkol prezentovat
referát na dané téma.

Přínos předmětu k rozvoji
mezipředmětových vztahů

klíčových

kompetencí,

průřezových

témat

a
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Rozvíjené klíčové kompetence:


kompetence komunikativní – žák formuluje své myšlenky srozumitelně a souvisle
v písemné a ústní podobě, běžně při vyjadřování využívá pojmů z obecného
managementu



kompetence personální a sociální – žák pracuje v týmu



kompetence k pracovnímu uplatnění - žák by měl umět efektivně a vhodně
využívat pomůcek při manažersky orientovaném zaměstnání i v reálném životě
(počítačové programy a aplikace, internetové portály, odborná literatura aj.)



kompetence k řešení problémů – žák identifikuje a analyzuje problém



kompetence využívat prostředky IKT a pracovat s informacemi – žák používá
moderní ICT technologie

Rozvíjená průřezová témata:


občan v demokratické společnosti - žák zkoumá věrohodnost informací a jedná
kriticky, respektuje mezikulturní rozdíly



člověk a svět práce – žák rozvíjí své manažerské cítění pro další celoživotní
vzdělávání

Rozvíjené mezipředmětové vztahy:
V předmětu management se uplatňují mezipředmětové vztahy k předmětům ekonomika,
marketing a účetnictví
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Rozpis učiva a výsledků vzdělávání:
Ročník: 3.

Počet hodin v ročníku: 68

Výsledky vzdělávání

Tematické celky

Žák:
 definuje základní pojmy
managementu
 rozeznává rozdílnost mezi
podnikáním a
managementem
 vymezuje obsahovou náplň
managementu dle
jednotlivých dílčích oblastí
 popíše různé styly řízení
 pracuje s rysovými
charakteristikami manažera
 dokáže popsat základní prvky
sebeřízení manažera
 využívá tzv. manažerské role

Úvod do managementu, osobnost manažera













definuje pojmy týkající se
organizování
aktivně využívá při své práci
základní organizační struktury
(liniová, divizní aj.)
analyzuje situaci a rozeznává
jednotlivé typy vedení lidí
využívá vhodné motivační
manažerské koncepce
rozpoznává jednotlivé fáze a
články komunikačního
procesu
aktivně využívá jednotlivé
formy komunikace
klade správně různé typy
otázek
dodržuje základní požadavky
na komunikaci

používá zásady obecného
plánování
analyzuje a aktivně využívá

- pojetí managementu
- pojem řízení
- vymezení managementu
- management a podnikání
- styly řízení
- postavení manažera v organizaci
- obsahová náplň současného managementu
- pojem manažer
- rysy manažera
- sebeřízení manažera
- manažerské role
- charakter manažerské práce

Management podniku
- základní pojmy organizování
- typy organizací
- optimální rozpětí řízení
- přenášení pravomocí
- organizační struktury
- optimální rozpětí řízení
- typy vedení lidí v organizaci
- motivační koncepce
- komunikační proces
- schéma komunikace
- formy komunikace
- typy otázek při verbální komunikaci
- požadavky na komunikaci

Procesy managementu podniku
- plánovací proces
- zásady plánování
- základní pojmy
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metody SWOT a BCG
používá princip volby
rozhodování
rozpoznává a definuje etapy
rozhodovacího procesu
využívá metody na podporu
rozhodování v manažerské
práci
rozezná některá rizika
podnikání
dokáže rozčlenit krizové
situace
charakterizuje funkce
krizového managementu

- SWOT analýza
- matice BCG
- aspekty rozhodování
- etapy rozhodovacího procesu
- rozhodovací problémy
- funkce kontroly
- úpadek, sanace a zánik podniku
- řízení rizik
- krizový management

Závěrečné hodnocení
obhajuje vytvořenou práci
před vyučující a třídním
kolektivem za pomoci ICT
technologie

- odevzdání odborných prací,
- prezentace a jejich hodnocení
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5. 20 Statistika
Celkový počet vyučovacích hodin: 68
Statistika

Název předmětu
Ročník

1.

2.

3.

4.

Celkem

Počet hodin týdně

-

2

-

-

2

Pojetí předmětu
Obecný cíl předmětu
Předmět statistika je aplikací matematických, ekonomických a dalších znalostí při
hospodářském řízení, a to především na podnikové a vnitropodnikové úrovni, s využitím
prostředků informačních a komunikačních technologií. Cílem předmětu je zprostředkovat
žákům základní statistické informace a postupy potřebné pro uplatnění žáků v různých
profesích, případně k využití pro další odborné vzdělávání.

Charakteristika učiva
Žáci si prohlubují matematické znalosti v odborných předmětech. Předmět je zaměřen na
logické úvahy, tvořivost, samostatnost práce. Matematické výpočty jsou zaměřeny na
ekonomickou problematiku, jako jsou operace na devizovém trhu, úrokový počet, střední
hodnoty, poměrové ukazatele, časové řady a jejich vyhodnocení. Žáci jsou vedeni
k vyhodnocování údajů, odhadů za určitých podmínek, seznamují se se základy statistiky
a jejího využití v praxi.
Didaktické pojetí výuky, výukové strategie
metody motivační – příklady z praxe, pochvaly
metody expoziční
výklad (např. způsob výpočtu statistických charakteristik)
vysvětlování (např. ekonomických jevů a statistických závěrů)
práce s učebnicí
využití výpočetní techniky (s ohledem na náročnost zadání a výpočtů)
práce s odborným a denním tiskem
zápisy na tabuli
zápis promítnutý zpětným projektorem
zápis promítnutý dataprojektorem
metody fixační – opakování učiva ústní, písemné, nácvik dovedností, domácí práce
metoda praktická – na jedné pracovní stanici pracuje jeden žák
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Kritéria hodnocení žáků
Ústní zkoušení – minimálně 1x za pololetí, písemné zkoušení – minimálně 2x za pololetí,
hodnocení samostatné práce žáků, samostatná práce během zkoušení, moderní formy –
sebehodnocení žáků. Důraz bude kladen na porozumění učivu, schopnost aplikace
poznatků v praxi, samostatnost, tvořivost
Přínos předmětu k rozvoji
mezipředmětových vztahů

klíčových

kompetencí,

průřezových

témat

a

Rozvíjené klíčové kompetence:


kompetence k řešení problémů - žák porozumí zadání úkolu, určí jádro problému,
získá informace potřebné k řešení problému, nachází funkční závislosti při řešení
praktických úkolů, umí je vymezit, popsat a využít pro konkrétní řešení



kompetence využívat prostředky IKT a pracovat s informacemi – žák pracuje
s běžným základním programovým vybavením, učí se používat nové aplikace



kompetence matematické – žák volí pro řešení úkolu odpovídající matematické
postupy a techniky

Rozvíjená průřezová témata:


informační a komunikační technologie – žák pracuje s osobním počítačem a
s dalšími prostředky informačních a komunikačních technologií

Rozvíjené mezipředmětové vztahy:
V předmětu statistika se uplatňují mezipředmětové vztahy k předmětům ekonomika,
matematika, informační a komunikační technologie
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Rozpis učiva a výsledků vzdělávání:
Ročník: 2.

Počet hodin v ročníku: 68

Výsledky vzdělávání

Tematické celky

Žák:




Statistická data, statistické
zjišťování, zdroje dat
- statistická data
- etapy statistických prací statistické
zjišťování statistické zpracování
statistický rozbor
- zdroje dat





charakterizuje jednotlivé statistické pojmy
vyhledá statistická data ve vhodném zdroji
pracuje s prostředky ICT při statistickém
zpracování informací

Prezentace dat
demonstruje znalosti při vytváření tabulek
textovým a tabulkovým procesorem
pracuje s prostředky ICT při statistickém
zpracování informací
vyhodnocuje a sestavuje tabulky, diagramy a
grafy se statistickými údaji

Operace na devizovém trhu




rozlišuje mezinárodní peněžní prostředky
charakterizuje základní operace na
devizovém trhu



provádí výpočty statistických ukazatelů a
interpretuje jejich výsledky při rozhodování a
hodnocení ekonomických jevů
pracuje s prostředky ICT při statistickém
zpracování informací






- slovní popis
- statistické tabulky
- grafy

- práce s kurzovním lístkem
- propočty o valutách a devizách
Střední hodnoty, charakteristiky
variability
- aritmetický průměr
- ostatní střední hodnoty
- charakteristiky variability, variační
rozpětí, průměrná odchylka a
relativní průměrná odchylka,
rozptyl, směrodatná odchylka,
variační koeficient
Poměrové ukazatele

provádí výpočty poměrových ukazatelů a
charakterizuje zjištěné informace
pracuje s prostředky ICT při statistickém
zpracování informací

- poměrové ukazatele struktury
- poměrové ukazatele vývoje
- poměrové ukazatele splnění plánu
- geometrický průměr
- různorodé poměrové ukazatele
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rozlišuje údaje časových řad úsekových a
okamžikových
vypočítá základní charakteristiky časové řady
vyřeší a používá chronologický průměr
posoudí hlavní směr vývoje údajů v časové
řadě
provádí analytické vyrovnání časové řady
přímkou
zhodnocuje zjištěné výsledky

vypočítá jednotlivé druhy indexů, posoudí
zjištěné výsledky
vybere správný druh indexu při srovnávání
ekonomických jevů

Časové řady a jejich
vyhodnocení
- kumulativní časové řady
- průměry časových řad
- vyrovnání časových řad
- měření sezónnosti v časových
řadách

Individuální indexy, souhrnné
indexy
- individuální indexy jednoduché
- individuální indexy složené
- souhrnné indexy
- použití indexů v praxi
Úrokový počet

vypočítá sazbu úroku podle základního
vztahu
vyčíslí sazbu úroku z úrokových součinů
vypočítá sazbu společného úroku z různých
druhů jistin
předvede výpočet úrokové míry
objasní způsob výpočtu úroků na účtech
v peněžních ústavech

- výpočty úroků, úrokových součinů
- výpočty úrokové míry
- výpočty úroků na účtech
v peněžních ústavech
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5. 21 Fiktivní firma
Celkový počet vyučovacích hodin: 60
Fiktivní firma

Název předmětu
Ročník

1.

2.

3.

4.

Celkem

Počet hodin týdně

-

-

-

2

2

Pojetí předmětu
Obecný cíl předmětu
Cílem předmětu fiktivní firma je napomoci žákům ke zvýšení samostatnosti v práci, rozvoji
komunikace, spolupráce, prezentace výsledků. Žáci získávají schopnosti orientovat se
v hospodářské praxi, pohotově reagovat, rozvíjet jazykové znalosti. Jsou vedeni k pocitu
zodpovědnosti za vlastní práci nejen k sobě, ale i spolupracovníkům. Spojení fiktivní firmy
s odbornými předměty je zřejmé z toho, že problémy, s nimiž se žáci ve fiktivní firmě
setkávají, jsou řešitelné pomocí poznatků, získaných v odborných předmětech. Tím se ve
fiktivní firmě potvrzuje praktická použitelnost získaného teoretického vzdělání.
Charakteristika učiva
Předmět zahrnuje výuku ekonomiky, účetnictví, práva, písemné a elektronické
komunikace, informací a komunikační technologie, jazyků. Základem je úzká vazba mezi
prací ve fiktivní firmě a teoretickými předměty.
Didaktické pojetí výuky, výukové strategie
Výuka je vedena tak, aby žák pracoval poctivě, svědomitě, nepodléhal korupci, neprováděl
nelegální machinace s financemi, nepoškozoval zaměstnance.
motivační – praktické příklady
fixační – opakování učiva písemně, ústně, nácvik dovedností
expoziční – práce se zákony, zápisy na tabuli, využití dataprojektoru
Kritéria hodnocení žáků
Důraz je kladen na správné chování, jednání žáků, vystupování při obchodních jednáních,
na aplikaci poznatků v praxi, schopnosti samostatně pracovat. Způsoby hodnocení podle
správnosti vyhotovené dokumentace - průběžně, vzájemné hodnocení práce žáky.
Přínos předmětu k rozvoji
mezipředmětových vztahů

klíčových

kompetencí,

průřezových

témat

a
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Rozvíjené klíčové kompetence:


kompetence k řešení problémů – žák jedná odpovědně, samostatně, aktivně a
iniciativně nejen ve vlastním zájmu, umí myslet kriticky



kompetence personální a sociální - žák pracuje v týmu a podílí se na realizaci
společných pracovních a jiných činností, podněcuje práci týmu vlastními návrhy



kompetence k pracovnímu uplatnění – žák zná účel a užitečnost vykonávané
práce nejen pro sebe, ale i pro kolektiv spolupracovníků, využívání praktických úloh
a možností uplatnění v praxi



kompetence využívat prostředky IKT a pracovat s informacemi - žák pracuje
s PC a dalšími prostředky informačních a komunikačních technologií, pracuje
s běžným a aplikačním programovým vybavením (Word, Excel), komunikuje
elektronickou poštou

Rozvíjená průřezová témata:




člověk a životní prostředí – přimět žáka šetrně a odpovědně přistupovat k
životnímu prostředí v osobním a profesním jednání - jednat v souladu se strategií
udržitelného rozvoje
člověk a svět práce - naučit žáka písemné i verbální prezentaci při jednání s
potenciálním zaměstnavatelem a formulaci svých očekávání a priorit, seznámit ho
se základními právy a povinnostmi zaměstnanců a zaměstnavatelů a se základními
aspekty podnikání, zorientovat ho ve službách zaměstnanosti a přivést ho k
účelnému využíváni jejich informačního zázemí

Rozvíjené mezipředmětové vztahy:
V předmětu fiktivní firma se uplatňují mezipředmětové vztahy k předmětům ekonomika,
účetnictví, právo, písemná a elektronická komunikace, informační a komunikační
technologie
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Rozpis učiva a výsledků vzdělávání:
Ročník: 4.

Počet hodin v ročníku: 60

Výsledky vzdělávání

Tematické celky

Žák:



Založení firmy












zpracuje jednoduchý podnikatelský záměr
vyhledá informace v živnostenském zákoně a
obchodím zákoníku
zpracuje jednoduchou obchodní smlouvu a další
písemnosti při založení a vzniku společnosti
přihlásí se k zákonnému pojištění
provede registraci k daním na FÚ (CEFIF)
vyhotoví písemnosti při založení účtu u banky

Činnost firmy



sestaví jednoduchý plán činnosti
graficky vyjádří organizaci fiktivní firmy
zorganizuje porady
vyhotoví pozvánku na poradu a zápis z porady
vyhotoví propagační písemnosti - letáky,
zpracovává doklady vyplývající z činnosti firmy
vypočítá a zaúčtuje mzdy a provede zákonné
odvody z mezd
sestavuje a píše obchodní dopisy (nabídky,
poptávky)
vyhotovuje objednávky a kupní smlouvy






píše podle diktátu,
text upravuje podle doporučené normy,
vyhotovuje zápisy z porad,
píše pozvánky





stanoví potřebný počet a kvalifikaci zaměstnanců
řeší přebytek nebo nedostatek pracovníků
provádí všechny administrativní úkoly spojené
s přijetím personálu (pracovní smlouvy, dohody)
provádí mzdovou evidenci vč. výpočtu mezd a
platů
vypočte dávky nemocenského pojištění







- volba předmětu podnikání
- podnikatelský záměr
- příprava zakládacích
dokumentů
- příprava způsobu vedení
evidence
- spolupráce s institucemi
(OSSZ, VZP, banka, FÚ, ŽÚ)
- komunikace ve firmě

- práce v podnikových
agendách
- zpracování mezd
- navázání kontaktů
s obchodními partnery a
obchodování s nimi

Zpracování písemností
- úprava dopisů a dokumentů
- náležitosti a druhy tabulek
- vnitropodnikové písemnosti
Lidské zdroje v podniku
- zajištění podniku
zaměstnanci
- pracovně právní vztahy
- odměňování zaměstnanců
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provádí dokumentaci se zdravotní pojišťovnou
provádí dokumentaci se správou sociálního
zabezpečení
vypočte odvody zdravotního pojištění a sociálního
zabezpečení, daně z příjmů
provádí roční zúčtování daní z příjmů a silniční
daně
zaúčtuje mzdy
Zásoby podniku
píše poptávky
stanoví spotřebu materiálu a potřebu nákupu při
různých objemech výroby
vystaví objednávku
přijme fakturu a provede její zaúčtování, zápis do
knihy závazků
eviduje a účtuje pohyb materiálu ve firmě



píše nabídky
provádí reklamu
vystaví dokumentaci pro smluvní partnery
(potvrzení objednávky, kupní smlouva…)
vystaví a zaúčtuje fakturu
vystaví dodací list a další doklady spojené
s dodáním výrobků např. prostřednictvím pošty,
železnice a nákladní dopravy
vystavené doklady zaúčtuje






vede pokladnu firmy, vč. účetnictví
provádí kontrolu výpisu z účtu, vč. účetnictví
provádí kontrolu výpisu z úvěru, vč. účetnictví
vyhledává vhodné finanční zdroje




- zajištění materiálu
- evidence vč. zaúčtování

Prodejní činnost, obchodní
závazkové vztahy
- vznik, změna, zánik
obchodního vztahu
- průběh prodejní činnosti
- realizace dodávky
- účtování obchodních vztahů

Finanční oblast
- hotovostní a bezhotovostní
platební styk
- úvěry
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5. 22 Účetnictví
Celkový počet vyučovacích hodin: 362
Účetnictví

Název předmětu
Ročník

1.

2.

3.

4.

Celkem

Počet hodin týdně

2

3

3

3

11

Pojetí předmětu
Obecný cíl předmětu
Předmět účetnictví pomáhá rozvíjet ekonomické myšlení žáků. Při výuce jsou žáci vedeni
k samostatnému uvažování a hodnocení ekonomických jevů. Učí se důsledně kontrolovat
výsledky své práce, pracovat pečlivě, přehledně a soustavně.
Charakteristika učiva
Žáci si osvojují vědomosti a dovednosti potřebné pro zpracování ekonomických informací
a efektivní hospodaření s finančními prostředky. Předmět zahrnuje učivo základů
účetnictví, finančního a manažerského účetnictví a daňové evidence. Výběr učiva vychází
z profilu absolventa obchodní akademie. Důraz je kladen na přesnost, dodržování
právních norem a obchodní etiky, žáci získají schopnost aplikovat poznatky v praxi.
Ve čtvrtém ročníku jsou žáci motivováni k co nejlepším znalostem v ekonomických
předmětech účastí v soutěži „Ekonomický tým“, absolvují srovnávací testy a vítězové se
účastní krajské, případně republikové soutěže.

Didaktické pojetí výuky, výukové strategie
Při výuce účetnictví je využíváno několika výukových metod: motivační - příklady z praxe;
fixační – opakování učiva; expoziční – výklad, popis, vyprávění.
Kritéria hodnocení žáků
Žáci jsou hodnoceni v souladu se školním řádem a to jak ústní, tak písemnou formou
Přínos předmětu k rozvoji
mezipředmětových vztahů

klíčových

kompetencí,

průřezových

témat

a

Rozvíjené klíčové kompetence:
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kompetence k řešení problémů – žák je schopen samostatně řešit problémy a
spolupracovat se svými spolužáky, aktivně se účastní diskusí, zpracovává různé
pracovní materiály



kompetence personální a sociální – žák by měl umět pracovat v týmu a podílet se
na realizaci společných pracovních a jiných činností



kompetence využívat prostředky IKT a pracovat s informacemi – žák umí
využívat informačních a komunikačních technologií k získávání dalších informací

Rozvíjená průřezová témata:


člověk a svět práce – žák si osvojuje základní vědomosti a dovednosti potřebné
pro rozvíjení vlastních podnikatelských aktivit, orientuje se v jednotlivých
podnikových činnostech, soustavě daní, obchodní činnosti, finančním trhu, zdrojích
financování, hospodaření podniku a v manažerském účetnictví, pracuje s tiskem a
dalšími informačními médii.



občan v demokratické společnosti – žák se orientuje v masových médiích,
využívá je a kriticky hodnotí.

Rozvíjené mezipředmětové vztahy:
V předmětu účetnictví se uplatňují mezipředmětové vztahy k předmětům ekonomika,
informační a komunikační technologie, písemná a elektronická komunikace.
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Rozpis učiva a výsledků vzdělávání:
Ročník: 1.

Počet hodin v ročníku: 68

Výsledky vzdělávání

Tematické celky

Žák:




Podstata účetnictví






definuje funkci informací v řízení organizace
rozumí podstatě zpracování informací v účetnictví
orientuje se v základních principech účetnictví
v EU
orientuje se v předpisech upravujících účetnictví
zpracovává účetní doklady při běžném účtování
použije opravy účetních zápisů při běžném
účtování v souladu se zákonem o účetnictví
pracuje s účtovým rozvrhem

Odborné kompetence:




Žák:





vyhledává příslušné právní předpisy, dokáže
pracovat s příslušnými právními předpisy, prověří
si znalost vyhotovení účetních dokladů při běžném
účtování,
navrhne opravy účetních zápisů při běžném
účtování v souladu se zákonem o účetnictví

- informační systém podniku,
účetnictví
- podstata účetnictví
- předpisy upravující účtování
- mezinárodní účetní
standardy, české účetní
standardy
- hlavní kniha syntetických
účtů, hlavní kniha analytických
účtů
- účetní doklady
- opravy účetních zápisů

Finanční trh
zaúčtuje nákup, prodej a výnosy z cenných papírů
demonstruje zpracování dokladů při platebním
styku a zaúčtuje je
provádí výpočty s kursovním lístkem)
účtuje na syntetických i analytických účtech podle
pokladních dokladů a výpisů z účtů

- účtování cenných papírů
- účtování hotovostního a
bezhotovostního platebního
styku v tuzemské i zahraniční
měně

Odborné kompetence:





orientuje se v činnostech bank
provádí platební styk a zpracovává doklady
související s hotovostním a bezhotovostním
platebním stykem
dokáže efektivně hospodařit se svými finančními
prostředky
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Ročník: 2.

Počet hodin v ročníku: 102

Výsledky vzdělávání



prokáže postup pořízení materiálu
vyhotoví základní účetní doklady, vede karty
zásob, účtuje o zásobách

Odborné kompetence:















Zabezpečení hlavní činnosti
oběžným majetkem
- účtování pořízení oběžného
majetku, členění, skladování a
spotřeby materiálu
- účtování fakturace

vyhledává příslušné právní předpisy, je schopen
pracovat s příslušnými právními předpisy
zabezpečí hlavní činnost oběžným majetkem
(nákup materiálu)
provede základní výpočty spojené s nákupem a
skladováním zásob
zpracuje doklady související s evidencí zásob,
nakládá s materiály, energiemi, odpady a jinými
látkami ekonomicky a s ohledem na životní
prostředí
chápe bezpečnost práce jako součást péče o
zdraví své i spolupracovníků i jako součást řízení
jakosti, dbá na používání pracovních nástrojů,
pomůcek a technického vybavení odpovídajícího
bezpečnostním a protipožárním předpisům
definuje odlišnosti oběžného a dlouhodobého
majetku
vede karty dlouhodobého majetku, účtuje o
dlouhodobém majetku
vyhledává a pracuje s příslušnými právními
předpisy, zabezpečí hlavní činnost dlouhodobým
majetkem
prokáže základní výpočty odpisů, zpracuje doklady
související s evidencí dlouhodobého majetku

Zabezpečení hlavní činnosti
dlouhodobým majetkem
- účtování dlouhodobého
majetku, členění
- účtování opotřebení
- účtování o pořízení a
vyřazení dlouhodobého
majetku

Hlavní činnost podniku
účtuje o nedokončené výrobě a výrobcích

Odborné kompetence:


Tematické celky

- evidence nedokončené
výroby a výrobků

vyhledává příslušné právní předpisy, je schopen
pracovat s příslušnými právními předpisy,
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zabezpečí hlavní činnost oběžným majetkem
(evidence ZVV),
provede základní výpočty spojené se skladováním
zásob, zpracuje doklady související s evidencí
zásob, nakládá s materiály, energiemi, odpady a
jinými látkami ekonomicky s ohledem na životní
prostředí
chápe bezpečnost práce jako součást péče o
zdraví své i spolupracovníků i jako součást řízení
jakosti, dbá na používání pracovních nástrojů a
pomůcek a technického vybavení odpovídajícího
bezpečnostním a protipožárním předpisům

vyhotoví doklady pro zaúčtování mezd, účtuje o
mzdách, zákonném pojištění a dani z příjmů ze
závislé činnosti

Zabezpečení hlavní činnosti
lidskými zdroji

- účtování mezd, dávek
nemocenského pojištění,
Odborné kompetence:
sociálního a zdravotního
pojištění
 provádí základní mzdové výpočty (výpočet hrubé a - daň z příjmů ze závislé
čisté mzdy, výpočty zákonného pojištění, zdanění činnosti
příjmů ze závislé činnosti)
 zpracuje doklady související s evidencí
zaměstnanců
 vypočítá daňovou povinnost k dani z příjmů
 prověří odvod sociálního a zdravotního pojištění
 dodržuje příslušné právní předpisy týkající se
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
 požární ochrany, hygienické předpisy a zásady
Pololetní písemná práce
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Ročník: 3.

Počet hodin v ročníku: 102

Výsledky vzdělávání

Tematické celky

Žák:


Prodejní činnost, obchodní
závazkové vztahy









provede kalkulaci prodejní ceny ve výrobním a
obchodním podniku
orientuje se v používaných dokladech a průběhu
obchodního případu v tuzemsku, uvnitř EU a vůči
třetím zemím
orientuje se v právní úpravě obchodně
závazkových vztahů – např. ukáže, jak řešit
odpovědnost za vady či škodu, srovná prostředky
zajištění závazků, posoudí důsledky změn závazků
zpracuje fakturu, vede knihy faktur, účtuje o
nákupu a prodeji v Kč a v cizí měně
účtuje další závazky a pohledávky v hlavní knize
syntetických účtů
účtuje o DPH na vstupu a výstupu při obchodování
v tuzemsku, v EU a s třetími zeměmi

- účtování obchodních
závazkových vztahů
- účtování prodejní činnosti
- účtování dopravy a cla při
realizaci dodávky
- účtování DPH (přijatá a
uskutečněná zdanitelná
plnění)

Odborné kompetence:














orientuje se v právní úpravě závazkových vztahů,
v kupní smlouvě a v dokladech obchodního
případu
dokáže uplatnit poznatky psychologie prodeje při
jednání s klienty a obchodními partnery při nákupu
i prodeji
komunikuje se zahraničními partnery ústně a
písemně v jednom cizím jazyce
analyzuje sestavenou kalkulaci prodejní ceny
stanoví daňovou povinnost k DPH
účtuje pohledávky a závazky

odliší princip přímých a nepřímých daní
vypočte a zaúčtuje daňovou povinnost k DPH,
k dani z příjmů fyzických osob a k dani z příjmů
právnických osob se zahrnutím nejobvyklejších
položek ovlivňujících základ daně
vyhotoví daňová přiznání k nejobvyklejším daním
vypočítá a zaúčtuje sociální a zdravotní pojištění
zaměstnavatele a zaměstnance

Soustava daní a zákonného
pojištění
- účtování přímých a
nepřímých daní
- účtování DPH
- účtování daně z příjmů,
srážkové daně
- účtování silniční daň
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vede daňovou evidenci

Odborné kompetence:



aplikuje příslušné právní předpisy
stanoví daňovou povinnost k DPH a k daním
z příjmů
vypočítá odvod sociálního a zdravotního pojištění




účtuje náklady a výnosy ve finančním účetnictví
účtuje časové rozlišení nákladů a výnosů

Náklady, výnosy

Odborné kompetence:





- účtování spotřební daně a
ostatních daní
- účtování sociálního a
zdravotního pojištění
- účtování pojištění
odpovědnosti organizace za
škodu vzniklou při pracovním
úrazu nebo nemocí z povolání
daňová evidence

- účtování nákladů (členění,
manažerské pojetí nákladů)
- účtování výnosů (členění)

účtuje náklady a výnosy
vysvětlí při plánování a posuzování určité činnosti
možné náklady, výnosy a zisk, vliv na životní
prostředí, sociální dopady
podílí se na vytváření bezpečného pracovního
prostředí, dbá na používání pracovních nástrojů,
pomůcek a technického vybavení odpovídajícího
bezpečnostním a protipožárním předpisům

Pololetní písemná práce
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Ročník: 4.

Počet hodin v ročníku: 90

Výsledky vzdělávání

Tematické celky

Žák:


Zdroje financování








orientuje se ve zdrojích financování činnosti
podniku
účtuje o vlastním kapitálu a cizích zdrojích
odliší zisk a platební schopnost
chápe podstatu cash-flow, interpretuje výsledky
sestaví platební kalendář
účtuje finanční leasing
účtuje pohyb na kapitálových účtech, tvorbu a
čerpání rezerv

- účtování vlastního kapitálu,
cizích zdrojů
- cash-flow
- účtování o krátkodobých a
dlouhodobých závazcích a
pohledávkách a dalších
zdrojích financování

Odborné kompetence:






dokáže efektivně hospodařit se svými finančními
prostředky
účtuje pohledávky a závazky
Manažerské účetnictví
účtuje náklady a výnosy hospodářských středisek
sestavuje kalkulace úplných nákladů, neúplných
nákladů a interpretuje výsledky
zpracuje jednoduchý rozpočet

Odborné kompetence:


sestavuje kalkulace, dodržuje stanovené normy a
předpisy související se systémem řízení jakosti
zavedeným na pracovišti
zná význam, účel a užitečnost vykonávané práce,
její finanční popř. společenské ohodnocení



chápe podstatu inventarizace jako nástroje
kontroly věcné správnosti účetnictví
vyčíslí inventarizační rozdíly a zaúčtuje je
uzavře rozvahové a výsledkové účty, účet zisku a
ztráty, schematicky sestaví rozvahu
vypočte výsledek hospodaření v členění
potřebném pro účetní výkazy, zaúčtuje jeho tvorbu
a rozdělení
vypočte a zaúčtuje daň z příjmů právnických nebo
fyzických osob z podnikání orientuje se v účetních







- hospodářská střediska
- kalkulace předběžné a
výsledné
- kalkulace úplných a
neúplných nákladů
rozpočty

Účetní uzávěrka a závěrka
- pojem a postup
- výsledek hospodaření
(tvorba, rozdělení, nerozdělený
zisk) a jeho účtování
- účtování daně z příjmů
právnických osob, fyzických
osob z podnikání
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výkazech a příloze k nim
Odborné kompetence:


provádí účetní závěrku a uzávěrku, analyzuje ji
Pololetní písemná
práce
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5. 23 Hospodářský zeměpis
Celkový počet vyučovacích hodin: 136

Hospodářský zeměpis

Název předmětu
Ročník

1.

2.

3.

4.

Celkem

Počet hodin týdně

2

2

-

-

4

Pojetí předmětu
Obecný cíl předmětu
Předmět hospodářský zeměpis se podílí na vytváření prostorových vztahů, na rozvoji
intelektových vlastností, vytváření úsudků a řešení problémů. Žáci používají vhodné zdroje
informací - atlasy, tabulky, internet, denní tisk. Na základě získaných dovedností následně
popisují ekonomickou situaci jednotlivých regionů a států, orientují se v mapě, grafech,
tabulkách, doplňují údaje v mapách, čtou s porozuměním geografický text, přesněji se
vyjadřují, posilují si vztah k životnímu prostředí, vnímají rozdělení světa do tří
ekonomických center.
Charakteristika učiva
Žáci si zdokonalí svojí orientaci na mapě, získají náhled na ekonomickou a politickou
situaci ve světě, chápou rozdělení světa do 3 ekonomických center, dokážou zhodnotit
postavení ČR ve světě, Evropě a Evropské unii. Samostatně hodnotí hospodářství
jednotlivých světových oblastí a významných států a vazby mezi nimi.
Didaktické pojetí výuky, výukové strategie
- metody motivační - čtení denního tisku, pochvaly, vytváření náhledu na světovou
hospodářskou a politickou situaci
- metody fixační - opakování učiva ústní i písemné, diskuse
- metody expoziční - práce s učebnicí, atlasem, tabulkami, grafy
- skupinová práce,
- samostatné řešení problémů,
- využití zpětného projektoru a počítače,
- kreslení map, vyplňování slepých map, sestavování tabulek
- referáty o politické a hospodářské situaci jednotlivých oblastí a států
Kritéria hodnocení žáků
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Žák je hodnocen dvěma známkami z ústního zkoušení za pololetí, napíše čtyři písemné
testy, klasifikace práce v hodině pro zvýšení motivace, klasifikace orientace na mapě.
Důraz kladen na schopnost aplikovat poznatky v praxi při hodnocení hospodářské a
politické situace jednotlivých oblastí a významných států, na porozumění mezinárodních
vztahů
Přínos předmětu k rozvoji
mezipředmětových vztahů

klíčových

kompetencí,

průřezových

témat

a

Rozvíjené klíčové kompetence:


kompetence k řešení problémů - žák porozumí zadání úkolu, určí jádro problému,
získá informace potřebné k řešení problému, nachází funkční závislosti při řešení
praktických úkolů, umí je vymezit, popsat a využít pro konkrétní řešení



kompetence využívat prostředky IKT a pracovat s informacemi – žák pracuje
s běžným základním programovým vybavením, učí se používat nové aplikace



kompetence matematické – žák volí pro řešení úkolu odpovídající matematické
postupy a techniky

Rozvíjená průřezová témata:


občan v demokratické společnosti - především v celku Soudobý svět



člověk a životní prostředí - především v celku Globální problémy přírodní sféry



informační a komunikační technologie - především v celku Soudobý svět

Rozvíjené mezipředmětové vztahy:
V předmětu hospodářský zeměpis se uplatňují mezipředmětové vztahy k předmětům
cestovní ruch, zeměpis cestovního ruchu a informační a komunikační technologie.
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Rozpis učiva a výsledků vzdělávání:
Ročník: 1.

Počet hodin v ročníku: 68

Výsledky vzdělávání

Tematické celky

Žák:


Globální problémy přírodní sféry



















charakterizuje přírodní zdroje surovin a
energie z hlediska jejich obnovitelnosti
dokáže posoudit vliv člověka na
prostředí jejich využíváním
vybere základní znečišťující látky v
ovzduší, ve vodě a v půdě a dokáže
získat informace o aktuální situaci
z různých zdrojů
vysvětlí udržitelný rozvoj jako integraci
environmentálních, ekonomických,
technologických a sociálních přístupů k
ochraně životního prostředí
vysvětlí rozčlenění soudobého světa na
civilizační sféry a civilizace,
charakterizuje základní světová
náboženství
diskutuje o konfliktech a problémech se
kterými se potýká soudobý svět, jak
jsou řešeny, debatuje o jejich možných
perspektivách
objasní postavení České republiky v
Evropě a v soudobém světě
charakterizuje soudobé cíle EU a
posoudí její politiku
popíše cíle a funkci OSN a NATO
předloží příklady projevů globalizace v
různých oblastech (v kultuře,
hospodářství) a debatuje o názorech
na jejich důsledky
uvede srovnání v rámci např.
makroregionu, státu, oblasti podle
daných kriterií (např. přírodní podmínky
a zdroje, obyvatelstvo, hospodářství)
vysvětlí srovnání v rámci světového
hospodářství a vybraných odvětví
(např. produkce, surovinové a palivové
zdroje odvětví, hlavní výrobci)

- geosféry
- typy krajiny
- přírodní zdroje energie a surovin
- zásady udržitelného rozvoje

Soudobý svět
- soudobý svět, civilizační sféry, civilizace,
nejvýznamnější světová náboženství,
velmoci, vyspělé státy, rozvojové země a
jejich problémy, konflikty v soudobém
světě, migrace, rozmístění obyvatelstva,
urbanizace,
- evropská integrace
- NATO, OSN, bezpečnost obyvatelstva
ČR
- globální problémy soudobého světa
- globalizace a její důsledky

Regionální aspekty světového
hospodářství – Severoamerické a
Východoasijské centrum
- rozdělení světa do tří ekonomických
center (evropské, východoasijské,
severoamerické) a jejich hlavních
zájmových sfér
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pracuje s mapami

- hlavní světové ekonomické integrace
- Severní a Jižní Amerika (zaměření na
ekonomickou oblast)
- Asie se zaměřením na východoasijské
ekonomické centrum (zaměření na
ekonomickou oblast)
- Austrálie (zaměření na ekonomickou
oblast)
Závěrečné opakování
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Ročník: 2.

Počet hodin v ročníku: 68

Výsledky vzdělávání

Tematické celky

Žák:


Regionální aspekty světového
hospodářství, evropské centrum











uvede srovnání v rámci např.
makroregionu, státu, oblasti podle daných
kriterií (např. přírodní podmínky a zdroje,
obyvatelstvo, hospodářství)
vysvětlí srovnání v rámci světového
hospodářství a vybraných odvětví (např.
produkce, surovinové a palivové zdroje
odvětví, hlavní výrobci)
pracuje s mapami

porovná vlivy geografické polohy na
ekonomický vývoj světových regionů a
důvody nerovnoměrnosti rozložení světové
ekonomiky
provede rozbor hlavních trendů vývoje
současné světové ekonomiky
vysvětlí příčiny hlavních globálních
problémů lidstva a dokáže nastínit
možnosti řešení nejdůležitějších z nich

- Evropské hospodářské centrum a
jeho hlavní zájmová sféra
- Česká republika, struktura její
ekonomiky a regionů
- Afrika (zaměření na ekonomickou
oblast)

Globální aspekty světové
ekonomiky
- ekonomicko geografické aspekty
světového hospodářství
- sociální problémy lidstva
- vztahy politiky a ekonomiky
- člověk a příroda
- územní plánování, regionální politika

Závěrečné opakování
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5. 24. Cestovní ruch
Celkový počet vyučovacích hodin: 102
Zeměpis cestovního ruchu

Název předmětu
Ročník

1.

2.

3.

4.

Celkem

Počet hodin týdně

-

-

2

2

4

Pojetí předmětu
Obecný cíl předmětu
Cílem předmětu zeměpis cestovního ruchu je, aby žák pochopil, jaké jsou požadavky na
uspokojování potřeb účastníků cestovního ruchu, a seznámil se světovými destinacemi.
Jedná se o poskytování základních služeb – doprava, ubytování, stravování + doplňkové
služby. Každá oblast má specifické charakteristiky a předpoklady pro cestovní ruch. Cílem
je u žáků rozvíjet komunikativní, organizační, ale i koncepční a podnikatelské dovednosti.
Mít profesionální postoj. Řešit problémy, využít ICT, umět diskutovat, pracovat v týmu,
umět správně argumentovat. Žáci se učí přihlížet k významu jednotlivých oblastí
cestovního ruchu při účinném naplnění jeho rekreačně – zdravotní, kulturně – poznávací,
výchovné, vědecko – informativní a ekonomické funkce při rozvoji organizovaného
cestovního ruchu. Obeznámí se také s historií rozvoje celé oblasti cestovního ruchu i
nezastupitelnou funkcí průvodcovské činnosti. Učí se dovednosti vyhledávat různé
informace ze všech oblastí cestovního ruchu u nás i ve světě, pracovat s nimi a kriticky je
hodnotit, učí se získávat přehled o nových formách cestovního ruchu i průvodcovské
činnosti. Předmět poskytuje žákům základní orientaci ve vybraných meznících vývoje
světového výtvarného umění s důrazem na české národní umění a s tím související
ukázky jednotlivých výtvarných slohů nacházejících na území našeho státu a další
vrcholné památky rozmístěné v rámci celého světa.
Charakteristika učiva
Výuka se zaměřuje na jednotlivé tematické celky – světové regiony cestovního ruchu. Žáci
jsou vedeni k praktickému využívání osvojených poznatků v oboru.
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Didaktické pojetí výuky, výukové strategie
Metody a formy výuky odpovídají cílům daného celku. Poskytují žákům prostor pro vlastní
práci. Ve výuce se uplatňuje frontální a skupinový přístup. Využívány jsou učební pomůcky
a didaktická technika (power-pointové prezentace, počítač, dataprojektor, mapy, atlasy,
diaprojektor).
Kritéria hodnocení žáků
Žáci jsou hodnoceni v souladu s klasifikačním řádem školy, který je součástí
školního řádu.
V rámci hodnocení je kladen důraz na:
- prokázání znalostí
- aktivní přístup k učivu
- aplikaci znalostí
- schopnost práce v týmu
- tvořivý přístup k úkolům
- komunikační dovednosti
Formy hodnocení:
- individuální ústní zkoušení
- písemné zkoušení
- samostatná práce (referáty, seminární práce)
- pozorování žáka (hodnocení chování, postojů, zodpovědnosti, aktivita)

Přínos předmětu k rozvoji
mezipředmětových vztahů

klíčových

kompetencí,

průřezových

témat

a

Rozvíjené klíčové kompetence:


kompetence komunikativní – žák prezentuje výsledky práce před ostatními žáky a
učitelem, formuje své myšlenky srozumitelně, přehledně, jazykově správně, aktivně
diskutuje, obhajuje své názory a postoje, respektuje názory druhých, přehledně a
jazykově správně formuje své myšlenky v písemné podobě, přijímá radu i kritiku,
používá odborné termíny, využívá moderní informační technologie



kompetence k řešení problémů – žák využívá znalostí z ostatních předmětů, umí
je aplikovat, obhajuje své názory v diskuzi, řeší problémy každodenního života,
zvažuje klady a zápory jednotlivých variant řešení, posuzuje rizika a důsledky,
spolupracuje při řešení problémů v týmu, podněcuje práci v týmu vlastními návrhy
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matematické kompetence – žák bude schopen řešit dané úlohy, provádět reálný
odhad výsledku, vytvářet různé formy grafického znázornění (tabulky, diagramy,
grafy)



kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám – žák dokáže
mít odpovědný postoj k vlastní profesní budoucnosti, a tedy i vzdělání, přizpůsobit
se měnícím se pracovním podmínkám, mít přehled o možnostech uplatnění na trhu
práce v daném oboru, vhodně komunikovat s potenciálními zaměstnavateli,
prezentovat svůj osobní odborný potenciál a své profesní cíle



kompetence využívat prostředky IKT a pracovat s informacemi – žák pracuje s
osobním počítačem a dalšími prostředky informačních a komunikačních technologií,
komunikuje elektronickou poštou a využívá další prostředky online a offline
komunikace, získává informace z otevřených zdrojů, zejména pak s využitím
celosvětové sítě Internet

Rozvíjená průřezová témata:


občan v demokratické společnosti - obsah tématu a jeho realizace:
- osobnost a její rozvoj
- komunikace, vyjednávání, řešení konfliktů
- společnost – jednotlivec a společenské skupiny, kultura, náboženství
- historický vývoj
- stát, politický systém, politika, soudobý svět
- potřebné právní minimum pro soukromý a občanský život



člověk a životní prostředí - obsah tématu a jeho realizace:
- současné globální, regionální a lokální problémy rozvoje a vztahy člověka k
prostředí (klimatické změny, ohrožování ovzduší, vody, půdy, ekosystémů i biosféry
z různých hledisek rozvoje lidské populace, vliv prostředí na lidské zdraví)
- možnosti a způsoby řešení enviromentálních problémů a udržitelnosti
- rozvoje v daném oboru vzdělání v občanském životě (např.nástroje právní,
- ekonomické, informační, technické, technologické, organizační, prevence
negativních jevů, principy udržitelnosti rozvoje



člověk a svět práce - obsah tématu a jeho realizace:
- hlavní oblasti světa práce, charakteristické znaky práce (pracovní činnosti,
pracovní prostředky, pracoviště, mzda, pracovní doba, možnosti kariéry,
společenská prestiž apod.) a jejich aplikace na jednotlivé alternativy

Rozvíjené mezipředmětové vztahy:
V předmětu zeměpis cestovního ruchu se uplatňují mezipředmětové vztahy k předmětům
cestovní ruch, hospodářský zeměpis, dějepis, matematika, cizí jazyky a informační a
komunikační technologie.
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Rozpis učiva a výsledků vzdělávání:
Ročník: 3.

Počet hodin v ročníku: 68
Výsledky vzdělávání

Žák



























charakterizuje CR a jeho specifika, postavení CR v
ekonomice
rozlišuje druhy a formy CR
určí základní podmínky pro rozvoj

Tematické celky
Druhy a formy
cestovního ruchu,
Předpoklady rozvoje
odvětví cestovního
ruchu

analyzuje území z hlediska rozvoje cestovního ruchu a
dokáže hodnotit předpoklady jeho rozvoje v jednotlivých
regionech
charakterizuje region z hlediska jednotlivých předpokladů
vyhledává relevantní zdroje informací pro danou lokalitu
informace posuzuje, třídí, využívá
vypracuje jednoduchý referát
používá odbornou terminologii

Cestovní ruch
Evropy a České
republiky

analyzuje území z hlediska rozvoje cestovního ruchu a
dokáže hodnotit předpoklady jeho rozvoje v jednotlivých
regionech
charakterizuje region z hlediska jednotlivých předpokladů
vyhledává relevantní zdroje informací pro danou lokalitu
informace posuzuje, třídí, využívá
vypracuje jednoduchý referát
používá odbornou terminologii

Cestovní ruch Asie

analyzuje území z hlediska rozvoje cestovního ruchu a
dokáže hodnotit předpoklady jeho rozvoje v jednotlivých
regionech
charakterizuje region z hlediska jednotlivých předpokladů
vyhledává relevantní zdroje informací pro danou lokalitu
informace posuzuje, třídí, využívá
vypracuje jednoduchý referát
používá odbornou terminologii

Cestovní ruch Afriky
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analyzuje území z hlediska rozvoje cestovního ruchu a
dokáže hodnotit předpoklady jeho rozvoje v jednotlivých
regionech
charakterizuje region z hlediska jednotlivých předpokladů
vyhledává relevantní zdroje informací pro danou lokalitu
informace posuzuje, třídí, využívá
vypracuje jednoduchý referát
používá odbornou terminologii

Cestovní ruch
severní Ameriky

analyzuje území z hlediska rozvoje cestovního ruchu a
dokáže hodnotit předpoklady jeho rozvoje v jednotlivých
regionech
charakterizuje region z hlediska jednotlivých předpokladů
vyhledává relevantní zdroje informací pro danou lokalitu
informace posuzuje, třídí, využívá
vypracuje jednoduchý referát
používá odbornou terminologii

Cestovní ruch
latinské Ameriky

analyzuje území z hlediska rozvoje cestovního ruchu a
dokáže hodnotit předpoklady jeho rozvoje v jednotlivých
regionech
charakterizuje region z hlediska jednotlivých předpokladů
vyhledává relevantní zdroje informací pro danou lokalitu
informace posuzuje, třídí, využívá
vypracuje jednoduchý referát
používá odbornou terminologii

Cestovní ruch
Austrálie a Oceánie,
Antarktida
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Ročník: 4.

Počet hodin v ročníku: 60

Výsledky vzdělávání

Tematické celky

Žák:
 vysvětlí smysl cestovního ruchu, zná a užívá odbornou
terminologii

Odborná
terminologie



objasní význam základních a doplňkových služeb ve všech
oblastech CR

Služby v cestovním
ruchu



zná výhody i nevýhody jednotlivých druhů dopravy v CR

Doprava
v cestovním ruchu



vysvětlí kategorizaci ubytovacích a stravovacích zařízení a
význam služeb v těchto zařízeních

Ubytovací
a
stravovací zařízení



seznámí se s prací cestovních kanceláří a jejich službami
v průběhu přípravy, propagace, průběhu i vyhodnocení
zájezdů

Cestovní kanceláře



vysvětlí význam kongresových služeb při organizaci,
průběhu a hodnocení různých druhů kongresových akcí

Kongresové služby



objasní nutnost lázeňské péče pro občany i z hlediska
cestovního ruchu a důležitost lázeňských služeb

Lázeňská
služby



vysvětlí význam venkovského cestovního ruchu a jeho
služeb v oblasti uspokojování potřeb jeho účastníků

Venkovský
cestovní ruch



zná význam animačních služeb v rámci cestovního ruchu,
jejich další rozvoj a jejich nezastupitelnou funkci při
uspokojování potřeb účastníků cestovního ruchu

Animační služby

péče

a

Žák:
Odborná
 objasní smysl poznávání minulosti a variabilitu jejích výkladů terminologie
 zná a používá odbornou terminologii
Pravěké umění


objasní smysl poznávání pravěkých kultur

Starověké umění
Antické umění
Kultura středověku
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pozná starověké architektonické památky nejstarších států
s důrazem na starověký Egypt
seznámí se s malířským a sochařským uměním a úrovní
uměleckých řemesel



seseznámí s architekturou, výtvarným uměním a
uměleckými řemesly antického světa s důrazem na řecký
humanistický životní názor




se seznámí s vlivem křesťanství na kulturu středověku
pozná románskou a gotickou architekturu a dokáže rozlišit
jejich typické architektonické prvky
pozná na příkladech typické znaky středověkého malířství,
sochařství a uměleckého řemesla










Kultura novověku
Moderní umění

uvede na příkladech prvky renesanční a barokní architektury
pozná na příkladech typické znaky renesančního a
barokního malířství a sochařství
pozná výrobky uměleckých řemesel
pozná na příkladech prvky historizujících slohů a
charakteristické znaky výtvarných děl a uměleckořemeslných
výrobků
pozná na příkladech typické znaky architektury, malířství a
sochařství
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5. 25 Ekonomický seminář
Celkový počet vyučovacích hodin: 30
Ekonomika

Název předmětu
Ročník

1.

2.

3.

4.

Celkem

Počet hodin týdně

-

-

-

1

1

Pojetí předmětu
Obecný cíl předmětu
Seminář ekonomických cvičení vychází z poznatků, jež se týkají tržní ekonomiky. Cílem je
vytvořit základy pro pochopení ekonomických jevů a procesů. Žáci získají základní přehled
o tržním systému, výrobních faktorech a koloběhu peněz. Zároveň jsou vedeni tak, aby
uplatnili schopností ekonomicky myslet, uplatňovat při posuzování podnikových činností
kritérium ekonomické efektivnosti, jednat hospodárně a v souladu s etikou podnikání.
Charakteristika učiva
Obsahový okruh vede k pochopení úlohy státu v tržní ekonomice, k porozumění obsahu
základních ukazatelů úrovně ekonomiky a k pochopení opatření státu v hospodářské
politice. Žáci získávají představu o úloze hospodářské politiky v souvislostech národní a
světové ekonomiky. Okruh poskytuje poznatky o EU a mezinárodním obchodu v rámci EU
a mimo ni.
Učivo zahrnuje poznatky o rozmístění ekonomických činností v České republice a ve světě
a o příčinách i důsledcích rozmístění. Směřuje k pochopení vztahů ekonomiky s přírodními
a sociálními a globálními problémy.
Obsahový okruh je propojen se standardem finanční gramotnosti.
Největší důraz je kladen na praktické ekonomické vědomosti a dovednosti, které umožní
absolventovi se úspěšně uplatnit na trhu práce.
Žáci si osvojí dovednosti nezbytné pro zajišťování podnikových činností a efektivní
hospodaření s finančními prostředky. Žáci získají široké ekonomické vědomosti a
dovednosti, které jim umožní úspěšně se uplatnit na trhu práce
Ve vyučování předmětu jsou využívány následující metody: motivační – příklady z praxe,
pochvaly; fixační – opakování učiva ústní, písemné, nácvik dovedností, domácí práce,
rozhovor, diskuse; expoziční – popis, výklad; vyprávění (např. vyprávíme o ekonomickém
dění, o jednání dodavatele a odběratele v tuzemsku a v zahraničí apod.); vysvětlování
(např. ekonomických jevů a obecných závěrů); referáty; práce s učebním textem; práce
s odborným a denním tiskem; zápisy na tabuli; zápis promítnutý zpětným projektorem;
zápis promítnutý diaprojektorem.
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Kritéria hodnocení žáků
Ústní zkoušení, písemné zkoušení z menších celků učiva minimálně 3 x za pololetí,
hodnocení provádí vyučující i žáci navzájem a nechybí sebehodnocení. Hodnoceny jsou
také referáty, samostatná práce během zkoušení, práce na projektech apod.
Při klasifikaci se klade důraz na: - samostatné vystupování studentů; jejich vlastní
uvažování; propojování myšlenek (tzn. znalostí a dovedností z jednotlivých tematických
celků a vyučovacích předmětů = mezipředmětové vztahy) a možnost jejich aplikace v praxi
Dále se zohledňuje prokazování praktických dovedností (např. vyplňování dokumentů).
Své znalosti si mohou žáci prověřit formou ekonomického srovnávacího testu
v jednotlivém ročníku.
Přínos předmětu k rozvoji
mezipředmětových vztahů

klíčových

kompetencí,

průřezových

témat

a

Rozvíjené klíčové kompetence:


kompetence komunikativní – žák se orientuje v masových médiích, využívá je,
kriticky je hodnotí



kompetence k řešení problémů – žák využívá a vytváří různé formy grafického
znázornění (tabulky, grafy), uplatňuje při řešení problémů různé metody myšlení,
volí prostředky a způsoby vhodné pro splnění jednotlivých aktivit, využívá
zkušeností a vědomostí nabytých dříve, zvolí pro řešení úkolu odpovídající
matematické postupy a techniky, používá vhodné algoritmy



kompetence využívat prostředky IKT a pracovat s informacemi – žák pracuje
s osobním počítačem

Rozvíjená průřezová témata:


člověk a životní prostředí – žák si uvědomí současné globální, regionální a lokální
problémy rozvoje a vztahy člověka k prostředí (klimatické změny, ohrožování
ovzduší, vliv prostředí na lidské zdraví)



člověk a svět práce – žák si osvojuje základní vědomosti a dovednosti potřebné
pro rozvíjení vlastních podnikatelských aktivit, orientuje se v jednotlivých
podnikových činnostech, soustavě daní, obchodní činnosti, finančním trhu, zdrojích
financování, hospodaření podniku a v manažerském účetnictví, pracuje s tiskem a
dalšími informačními médii



občan v demokratické společnosti – žák se orientuje v masových médiích,
využívá je a kriticky hodnotí
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Rozvíjené mezipředmětové vztahy:
V předmětu ekonomika se uplatňují mezipředmětové vztahy k předmětům informační a
komunikační technologie, občanská nauka, matematika, právo, účetnictví, písemná a
elektronická komunikace
Rozpis učiva a výsledků vzdělávání:
Ročník: 4.

Počet hodin v ročníku: 30

Výsledky vzdělávání

Tematické celky

Žák:


Podstata fungování tržní
ekonomiky



Žák:












na příkladech z běžného života aplikuje základní
pojmy např. rovnovážná cena
vysvětlí vznik tržní rovnováhy, důsledky působení - racionální chování
- výrobní faktory, ekonomický
trhu a úlohu zisku
koloběh
- podstata tržní ekonomiky
(nabídka, poptávka, tržní
rovnováha)
zisk jako ekonomický stimul
Základní ekonomická
chápe důvody existence dělby práce, absolutní a východiska
komparativní výhody
aplikuje znalosti o absolutních a komparativních - vznik a vývoj ekonomické
výhodách na konkrétní příklady
teorie
usiluje o nejvyšší kvalitu své práce, výrobků nebo - dělba práce a specializace,
služeb
absolutní a komparativní výhoda
ekonomické systémy, tři
ekonomické otázky
Trh a jeho zákony
odliší dokonalou a nedokonalou konkurenci
v tuzemsku i ve světě
- konkurence, hospodářská
uvádí konkrétní příklady nedokonalé konkurence soutěž
orientuje se v důvodech selhání trhu
- selhání trhu
uvádí konkrétní příklady monopolů, veřejných
statků a externalit trhu v zemi i ve světě
usiluje o nejvyšší kvalitu své práce, výrobků nebo
služeb
demonstruje kvalitu jako významný nástroj
konkurenceschopnosti a dobrého jména podniku
posoudí ekologické souvislosti výrobní činnosti
na přírodní bohatství
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dokáže efektivně hospodařit se svými finančními
prostředky
chápe kvalitu jako významný nástroj
konkurenceschopnosti a dobrého jména nejen
podniku, ale i státu
dodržuje stanovené normy a předpisy související
se systémem řízení, dbá na zabezpečování
parametrů kvality procesů, výrobků nebo služeb,
zohledňuje požadavky tuzemského i
zahraničního klienta
zvažují při plánování a posuzování určité činnosti
možné náklady, výnosy a zisk, vliv na životní
prostředí, sociální dopady obyvatelstva
nakládá s materiály, energiemi, odpady, vodou a
jinými látkami ekonomicky a s ohledem na životní
prostředí státu
vyhledává příslušné právní předpisy a je schopen
s nimi pracovat
efektivně hospodaří se svými finančními
prostředky
chápe kvalitu jaký významný nástroj
konkurenceschopnosti a dobrého jména podniku
zvažuje při plánování a posuzování určité
činnosti možné výdaje a příjmy státu, vliv na
životní prostředí, sociální dopady

Žák:
 komentuje konkrétní a aktuální události o
Národní hospodářství,
národním hospodářství, např. vývoj inflace,
hospodářská politika
nezaměstnanosti, HDP a státního rozpočtu
 vysvětlí podstatu inflace a její důsledky na
finanční situaci obyvatel
 odliší expanzivní a restriktivní politiku státu
 odhadne vlivy základních opatření vnitřní měnové
politiky a fiskální politiky na ekonomiku
 aplikuje znalosti opatření sociální politiky na
konkrétní příklady
Žák:
 vysvětlí důvody existence mezinárodního
obchodu
 posoudí dopad základních opatření vnější
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obchodní a měnové politiky na ekonomiku,
Světová ekonomika
srovná liberalismus a protekcionismus
- mezinárodní obchod,
protekcionismus
posoudí význam společného trhu EU
liberalismus
orientuje se v používaných dokladech a průběhu
- vnější obchodní a
obchodního případu v tuzemsku, uvnitř EU a vůči
měnová politika
třetím zemím
- ekonomická integrace
vyhledává příslušné právní předpisy a je schopen
- charakteristika EU
s nimi pracovat
- rozpočet EU
- společná měna EU
- fondy EU, dotace
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5. 25 Odborná praxe
Cíl předmětu:
Cílem odborné praxe ve 2. a 3. ročníku je seznámit žáka s reálným pracovním prostředím, s organizací
práce u potenciálního zaměstnavatele. Žáci budou mít možnost komunikovat se zaměstnanci, setkají se s
různými způsoby řízení a předávání odvedené práce
Charakteristika
učiva: Praxe by měla probíhat u organizací a firem, které náplní své činnosti odpovídají rámově oboru
vzdělávání žáka. Optimální náplň praxe je uvedena níže v tématických blocích.
Hlavní náplní praxe je vlastní činnost žáků.Může být doplněna asistencí při specifických činnostech,
ukázkami prací a podobně.
Hodnocení žáků:
Žák si povede deník praxe, kde bude zaznamenávat svou denní činnost a hodnotit
jednotlivé části. Vedoucí praxe vyhodnotí celou praxi žáka stručně pomocí připraveného formuláře.
Přínos předmětu pro rozvoj klíčových kompetencí a průřezových témat:
Klíčové kompetence:
Vzdělávání směřuje k tomu, aby žáci dovedli:
- porozumět zadání úkolu nebo určit jádro problému, získat informace potřebné k řešení problému,
navrhnout způsob řešení
- posuzovat reálně své fyzické a duševní možnosti, odhadovat důsledky svého jednání a chování v
různých situacích
- rozvíjet aktivní přístup k pracovnímu životu a profesní kariéře, přizpůsobovat se změnám na trhu práce
- pracovat v týmu a podílet se na realizaci společných pracovních a jiných činností
- vhodně komunikovat s potenciálními zaměstnavateli, prezentovat svůj odborný potenciál a své
profesní cíle
- přijímat a odpovědně plnit svěřené úkoly
- znát obecná práva a povinnosti zaměstnavatelů a pracovníků
Průřezová témata:
Občan v demokratické společnosti – získání dobrých znalostí a dovedností nezbytných pro informované
a odpovědné rozhodování a jednání.
Člověk a životní prostředí – zdokonalí se v navrhování a používání materiálů na výrobky, které jsou
šetrné k životnímu prostředí.
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6. PERSONÁLNÍ A MATERIÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ VÝUKY
Střední podnikatelská škola Hermés MB, Laurinova 1049, 293 01 Mladá Boleslav
Zřizovatel: Hermés MB, s.r.o., Úhelnice 10, 294 06 Březno u Ml. Boleslavi
Název ŠVP: Obchodní akademie
Kód a název oboru vzdělání: 63-41-M/02 Obchodní akademie
Délka a forma studia: čtyřleté denní studium
Stupeň vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Datum platnosti: od 1. 9. 2013

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------

6.1. Pedagogický sbor
6.1.1. Personální podmínky
Pedagogický sbor je tvořen třinácti pedagogy.
Pedagogičtí pracovníci jsou vedeni ke splnění kvalifikačních předpokladů pro výkon
činnosti v souladu se zákonem č. 563/204 Sb., ve znění pozdějších předpisů o
pedagogických pracovnících a vyhlášky č. 317/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů o
dalším vzdělávání pedagogických pracovníků.
6.1.2. Vzdělávání pedagogických pracovníků
- jedná se o studium nabízených kurzů v rámci DVPP
- e-learningové studium a samostudium

6.2. Materiální vybavení
Škola disponuje devíti učebnami pro teoretickou výuku. Tři třídy lze využívat jako odborné
učebny pro výuku jazyků a matematiky či účetnictví: dvě pracovny výpočetní techniky,
učebna psaní na PC, k dispozici tělocvična s posilovnou na 3 ZŠ,tělocvična na 5. ZŠ,
Tělocvična s posilovnou a plochou u Zimního stadionu.. K dalšímu prostorovému zázemí
patří ředitelství, kabinety, sekretariát, správa, šatny a sociální zařízení.
Pro výuku odborných ekonomických předmětů má škola velmi dobré materiálně technické
vybavení, které umožňuje v plném rozsahu a kvalitě naplňovat ŠVP. K dispozici je
software pro vedení účetnictví, program pro nácvik psaní na PC desetiprstovou hmatovou
metodou s možností konat státní zkoušky, výukové programy a projekční techniku.
Počítačové učebny jsou využity převážně pro výuku počítačových předmětů (Informační a
komunikační technologie, Písemná a elektronická komunikace Počítašová grafika a
komunikační systémy), ale jsou využívány i v ostatních odborných (interaktivní výpočty
přes Internet, deskriptivní geometrie) a všeobecně vzdělávacích předmětech. K výuce lze
využít i počítačů žáků –při připojení přes školní wifi, které je žákům volně k dispozici
během školního vyučování. K výuce je možné využít učebny školy SŠTŘ Hermés MB, jež
sídlí ve stejné budově.
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6.3. Organizační podmínky vzdělávání
Konkrétní podmínky na škole, práva a povinnosti žáků, klasifikační řád, ukončování studia,
pokyny k BOZP jsou zpracovány ve školním řádu.
Podle školského zákona poskytuje škola nezbytné informace k zajištění bezpečnosti a
ochrany zdraví prostřednictvím:
- školního řádu
- pravidla odborných pracoven
- pokynů k výuce TV a průběhu sportovně výchovných kurzů
- pokynů k odborné praxi
- pokynů k průběhu exkurzí a výletů
Na začátku každého školního roku jsou žáci s těmito dokumenty prokazatelně seznámeni.
Žáci pravidelně absolvují kurs první pomoci na střední zdravotnické škole, do učebního
plánu je zařazována i problematika ochrany člověka za mimořádných situací.
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PŘÍLOHY
Příloha č. 1
Střední škola podnikatelská HERMÉS MB s.r.o.
Laurinova 1049, 293 01 Mladá Boleslav

Pokyny pro zpracování studentského projektu 4. ročník

Harmonogram
Výběr tématu: do konce října
Povinné konzultace u vedoucího projektu:
1) v období 26. – 31. 11.
2) v období 28. – 31. 01.
3) v období 25. – 28. 02.
Odevzdání projektu ředitelce školy: do konce 2. týdne měsíce březen ( termín upřesní ředitel/ka školy)
Práce se odevzdávají ředitelce školy k formální kontrole do termínu uvedeného výše v tištěné a digitální
podobě. Práce musí splňovat všechny podmínky zpracování. Termín odevzdání je nejzazší možný termín, po
kterém již není možné práci v žádném případě přijmout (ani v případě nemoci). Pokud nebude dodržen termín
odevzdání, bude práce klasifikována stupněm nedostatečný. Pokud práce nebude splňovat předepsané
podmínky zpracování (formální stránka), nebo nebudou dodrženy povinné konzultace, prezentace bude čtená
z papíru (přednášející po většinu času drží papír v ruce), nebude klasifikována a po odevzdání přepracované
práce bude určen náhradní termín na konci srpna příslušného šk. roku.
Prezentace projektu: v prvních 14 dne měsíce dubna ( termín upřesní ředitel/ka školy)

Hodnocení projektu
Viz Příloha č. 2
Pokud bude jedna z částí hodnocena nedostatečně, je celkové hodnocení nedostatečné a studentovi určen
náhradní termín na konci srpna příslušného šk. roku.
Hodnocení je samostatnou známkou na vysvědčení za 2. pololetí.
Všeobecné podmínky pro zpracování:
Práce bude zpracována na počítači. Každá strana musí splňovat podmínky tzv. normované strany. Jednotlivé
listy budou označeny číslem strany umístěným v zápatí na středu. Úvodní strany se nečíslují,
ale započítávají
se, tzn., že str. č. 3 je obsah. Text bude vždy pouze na jedné straně listu. Listy budou přímo založeny do desek.
Při nedodržení předepsaných pokynů a pravidel zpracování nebude práce přijata
a bude posuzována jako
neodevzdaná.
normovaná strana při použití osobního počítače:





každá strana na samostatném listu papíru formátu A4
okraje 2,5 cm ze všech stran
velikost písma (Times New Roman) pro běžný text 12 bodů (nadpisy mohou mít větší písmo)
normální proložení znaků (bez zvětšených mezer)
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řádkování 1,5
mezi odstavci nastaveny mezery 12 bodů (nebo vynechaný řádek)
důležité pojmy mohou být zvýrazněny tučným písmem nebo podtržením
vhodný druh písma (font), který odpovídá odbornému stylu (není vhodné kombinovat více fontů)
při použití barevného tisku vhodně volit barvy tak, aby odpovídaly odbornému stylu (čím méně tím lépe)
zarovnaný pravý okraj textu (tzv. zarovnání do bloku)
odsazení prvních řádků odstavců 1,25cm

předepsaný rozsah:
8 -10 stran A4 (číslované strany)
Rozsah práce se týká vlastního textu. Úvodní strana, obsah, seznam literatury a přílohy se do předepsaného
počtu nezapočítávají. Strany musí být využity celé, bez zbytečného volného místa, jedinou výjimkou je začátek
kapitoly.
předepsaný obsah:
Úvodní strana
Úvodní strana bude obsahovat přesný název a adresu školy, výrazné označení „Studentský projekt“, vyučovací
předmět a zvolené téma, údaje o autorovi (jméno a příjmení, ročník a třída), datum vypracování.
Prohlášení
Prohlášení o samostatném vypracování vlastnoručně podepsané.
Anotace
Stručná charakteristika práce.
Obsah
Obsah bude na samostatné stránce a bude v něm uvedena struktura členění práce, úplný výčet oddílů a kapitol
včetně číslování kapitol a čísla strany, na které začínají. Zarovnání do bloku.
Úvod, cíle
Zdůvodnění výběru tématu, stanovení si cílů, kterých by měla práce dosáhnout, stanovení si hypotéz,
naplánování postupu a metod zpracování tématu apod. na samostatné straně v dostatečném rozsahu (alespoň ½
strany).
Stať
Vlastní text práce. V práci bude použit odborný styl. Nejdůležitějším požadavkem je přesnost v používání
odborných termínů. Práce bude jasně rozčleněna na odstavce a kapitoly. Přehlednost bude zvýšena číslováním
oddílů a kapitol textu (hlavní kapitola 1, podkapitola 1.1 atd., vždy bez tečky na konci). Hlavní kapitoly začínají
vždy na nové straně, ostatní podkapitoly a oddíly navazují bezprostředně na předchozí text.
Závěr – zhodnocení výsledků práce, dosažení cílů práce, splnění hypotéz (závěr navazuje na cíl práce) apod. na
samostatné straně v dostatečném rozsahu (alespoň ½ strany)
Zařazené obrázky, tabulky nebo grafy, musí být číslovány a označeny názvem např. obrázek č. 3: Jízdní kolo
Slávia, tabulka č. 1: Přehled vyráběných typů vozidel do roku 1998. Obrázky a tabulky můžou být zařazeny
přímo do statě nebo do příloh.
Seznam použité literatury
Citace dle normy ČSN ISO 690. Pokud by práce porušovala zákon o právu autorském, nebude k hodnocení
přijata a studentovi bude po přepracování určen náhradní termín na konci srpna příslušného šk. roku.

Přílohy
Do této části budou zařazeny rozsáhlejší tabulky, grafy, různé přehledy, obrázky apod., které rozšíří vlastní
práci. Listy s přílohami musí být od textu odděleny volným listem s nadpisem Přílohy. Přílohy nejsou kapitolou
práce a proto nebudou číslovány jako kapitoly, ale jednotlivé přílohy se očíslují např.: příloha č. 1: Jízdní kolo
Slávia, příloha č. 2: Přehled vyráběných typů vozidel. Strany příloh nebudou číslovány.
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Příloha č. 2.

Hodnocení ročníkové práce 4.A SŠP Hermés MB s.r.o.
Jméno:

Téma:
poznámky

Termín odevzdání (max 1 bod)
Upřesní Ř.Š. Spněn - nesplněn
Písemná část
(max 19 bodů)
Formální část Typografie
Kompozice
Citace dle normy
Odborná část Stanovení cílů *
Dodržení tématu
Stylistika a jazyková správnost
Závěr -hodnocení splnění cílů práce viz*
Prezentace (nesmí být čtená z papíru) (max 13 bodů)
trvání
Délka 10min + 5
Struktura
Projev
(plynulost,srozumytelnost,uspořádanost)
Obsah( cíle, postup, zhodnocení )
Vzhled
Vizuální vzhled prezentace
Diskuse
kontakt s posluchači, reakce na dotazy

bodový
interval

hodnocení

celkem
za část

celkově

0-1 bod
0-3body
0-3 body
0-1 bod
0-3 body
0-3 body
0-3 body
0-3 body
0-1 bod
0-3 body
0-3 body
0-3 body
0-3 body

Pro celkové hdnocení je nutný min 1 bod z každé části
Celkové hodnocení max 33 bodů
1
100% ⁻ 91% (30 bodů)
2
90 % ⁻ 71% (23 bodů)
3
70 % ⁻51% (17 bodů)
4
50 % ⁻ 31% (11 bodů)
5
30 % ⁻ 0% ( 0 bodů)
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KRI
TÉR
IUM

3- 2body



celková úprava seminární práce je kultivovaná
zpracování titulní strany obsahuje potřebné údaje (označení typu práce, název práce, název školy,
případně logo školy, jméno autora, třída, školní rok)
tisk pouze po jedné straně
obsah zpracován systémem desetinného třídění (1.1)
řádkování 1.5, velikost písma 12, nadpisy mají vždy stejnou velikost (podle hierarchie)
typ písma Times New Roman, v nadpisech Arial
zarovnání do bloku
odstavce odsazené na začátku řádku (odpovídá 3 až 6 úderům)
na konci řádků nezůstávají neslabičné předložky a jednopísmenné spojky
první číslovanou stranou je obsah, nikoli však počítanou
text bez překlepů
mezery za interpunkčními znaménky jsou používány správně













řazení stránek: titulní strana,prohlášení, anotace, obsah, úvod a cíle, stať, závěr, použitá literatura,
přílohy
uspořádání kapitol má logickou tematickou návaznost, je promyšlené
úvod obsahuje potřebné informace (téma, cíle, hypotézy,)
závěr je funkční (obsahuje shrnutí, užití v praxi, vlastní zhodnocení, potvrzení či vyvrácení hypotézy
– podle potřeby)
užití informačního, popisného a výkladového postupu
neutrální jazykové prostředky
vhodné užití termínů
práce obsahuje souvislý text odborného stylu, není povětšinou v heslovité formě
spisovné tvary slov
text bez pravopisných chyb, podle interpunkčních pravidel
větné celky mají logickou stavbu, navazují na sebe







seznam použité literatury je abecedně seřazen
bibliografické údaje jsou úplné, podle bibliografické normy
v seznamu převažují knižní prameny nad internetovými
citace v textu jsou zpracovány pečlivě
nechybí informace o obrazové příloze



BIBLIOGRAFI
CKÉ ÚDAJE

STYLISTIKA
A JAZYKOVÁ SPRÁVNOST

KOMPOZIC
E

TYPOGRAFIE

















0 bodů

1 bod







v práci jsou občas porušeny typografické
zásady
v textu se střídá příliš mnoho typů písma
rozdíly ve velikosti písma u některých
nadpisů jsou zbytečně velké
někde není dodržen jednotný styl psaní
nadpisů, použití orientátorů
odstavce jsou oddělovány vložením volného
řádku, nikoli odsazením na začátku řádku
ojediněle se objevují v textu překlepy






















celková úprava práce není vyhovující (nevhodné desky,
špatný tisk)
titulní strana není zpracována podle školního vzoru
v práci jsou často porušovány typografické zásady
v textu je větší množství překlepů
neslabičné předložky zůstávají na koncích řádků
odstavce nejsou v texty označeny
orientátory jsou používány nahodile, jsou použity nevhodné
symboly a značky
velikost, typ písma, řádkování neodpovídá zásadám
čísla stránek chybí nebo jsou dopisovány ručně
obsah práce je zpracován nesprávně, úprava stránky je
špatná
práce je vytištěna oboustranně

úvod neobsahuje všechny potřebné
informace
v rozvíjení tématu občas autor přeskakuje
mezi dílčími problémy
občas je nejasný smysl seřazení kapitol






úvod a závěr nejsou vytištěny na samostatných stranách
úvod neobsahuje potřebné informace, závěr je nefunkční
kapitoly nejsou seřazeny promyšleně, řazení není logické
desetinné třídění v obsahu neodpovídá myšlenkové struktuře
práce

některé pasáže textu neodpovídají
odbornému stylu
ojediněle se vyskytuje v textu nespisovný
tvar, pravopisná nebo interpunkční chyba
v dlouhém souvětí občas dochází k vyšinutí
z větné stavby
občas se v textu objeví nevhodný způsob
návaznosti vět










text není napsán odborným stylem
autor nezvládá stylizovat souvislý text, omezuje se výhradně
na heslovité vyjadřování
jazykové prostředky jsou stylově zabarvené
autor používá nepřiměřené množství termínů, zkratek, které
nevysvětluje
v textu nejsou používány termíny
vyskytují se nespisovné tvary slov
v textu je větší množství pravopisných a interpunkčních chyb
v textu je větší množství chyb ve stavbě věty
větné celky nenavazují

u některého titulu v seznamu použité
literatury nejsou bibliografické údaje úplné
v seznamu je více internetových zdrojů než
knižních pramenů









seznam použité literatury chybí
seznam není uspořádán abecedně
v seznamu jsou výhradně internetové zdroje
u obrázků není uveden zdroj
citace cizího autora není přiznána
bibliografické údaje nejsou úplné
bibliografické údaje nejsou zpracovány jednotně
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Příloha č. 3
Změna ředitele školy:
Pro školní rok 2020/21 byl do funkce ředitele školy zřizovatelem jmenován Ing. Jiří Skopalík
V Mladé Boleslavi dne 30. 08. 2020
Platnost od 01. 09. 2020
Ing. Jiří Skopalík
ředitel školy
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