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Jméno ředitele:
Mgr. František Vostarek

2. Profil absolventa
Název školy:
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Obrataň 148, 394 12 Obrataň
IČ:
24696196
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Soukromá střední škola pedagogiky a sociálních služeb, s. r. o.
Název ŠVP:
Ekonomika a podnikání
Kód a název oboru: 63 - 41 - M/01 Ekonomika a podnikání
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Délky vzdělání:
4 roky
Forma vzdělání:
dálková
Platnost ŠVP:
od 1. 9. 2017
Jméno ředitele:
Mgr. František Vostarek

2.1 Uplatnění absolventa
Absolvent se uplatní na trhu práce především jako ekonom, finanční referent, referent
marketingu, asistent, sekretář, obchodní zástupce, referent ve státní správě, bankovní
a pojišťovací pracovník a v dalších ekonomicko-administrativních funkcích a pozicích, a to
zejména ve výrobní a obchodní činnosti příslušného odborného zaměření (např.
strojírenského, chemického apod.), které škola nabízí ve svém školním vzdělávacím
programu.
Absolvent připravovaný na základě tohoto ŠVP bude schopen posoudit výhody a nevýhody
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investice nebo obchodního kontraktu, vést obchodní jednání a prezentovat výrobek nebo službu
odběratelům. Mezi jeho dovednosti patří i vedení účetnictví a zajišťování personální a administrativní
agendy organizace. Ve styku se zákazníkem bude jednat profesionálně a bude schopen používat dvou
cizích jazyků.
ŠVP vytváří také předpoklady pro to, aby absolvent byl připraven rozvíjet vlastní
podnikatelské aktivity.

2.2 Očekávané kompetence absolventa
Vzdělávání v oboru směřuje v souladu s cíli středního odborného vzdělávání k tomu, aby si
žáci vytvořili, v návaznosti na základní vzdělávání a na úrovni odpovídající jejich
schopnostem a studijním předpokladům, následující klíčové a odborné kompetence.

Klíčové kompetence
a) Kompetence k učení
Vzdělávání směřuje k tomu, aby absolventi byli schopni efektivně se učit, vyhodnocovat
dosažené výsledky a pokrok a reálně si stanovovat potřeby a cíle svého dalšího
vzdělávání, tzn. že absolventi by měli:
mít pozitivní vztah k učení a vzdělávání;
ovládat různé techniky učení, umět si vytvořit vhodný studijní režim a podmínky;
uplatňovat různé způsoby práce s textem (zvl. studijní a analytické čtení), umět
efektivně vyhledávat a zpracovávat informace; být čtenářsky gramotný;
s porozuměním poslouchat mluvené projevy (např. výklad, přednášku, proslov aj.),
pořizovat si poznámky;
využívat ke svému učení různé informační zdroje včetně zkušeností svých i jiných
lidí;
sledovat a hodnotit pokrok při dosahování cílů svého učení, přijímat hodnocení
výsledků svého učení od jiných lidí;
znát možnosti svého dalšího vzdělávání, zejména v oboru a povolání.
b) Kompetence k řešení problémů
Vzdělávání směřuje k tomu, aby absolventi byli schopni samostatně řešit běžné pracovní
i mimopracovní problémy, tzn. že absolventi by měli:
porozumět zadání úkolu nebo určit jádro problému, získat informace potřebné
k řešení problému, navrhnout způsob řešení, popř. varianty řešení, a zdůvodnit jej,
vyhodnotit a ověřit správnost zvoleného postupu a dosažené výsledky;
uplatňovat při řešení problémů různé metody myšlení (logické, matematické,
empirické) a myšlenkové operace;
volit prostředky a způsoby (pomůcky, studijní literaturu, metody a techniky) vhodné
pro splnění jednotlivých aktivit, využívat zkušeností a vědomostí nabytých dříve;
spolupracovat při řešení problémů s jinými lidmi (týmové řešení).
c) Komunikativní kompetence
Vzdělávání směřuje k tomu, aby absolventi byli schopni vyjadřovat se v písemné i ústní
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formě v různých učebních, životních i pracovních situacích, tzn. že absolventi by měli:
vyjadřovat se přiměřeně účelu jednání a komunikační situaci v projevech mluvených
i psaných a vhodně se prezentovat;
formulovat své myšlenky srozumitelně a souvisle, v písemné podobě přehledně
a jazykově správně;
- prvořadým předpokladem učení je čtenářská gramotnost, ovládání psaní a početních úkonů.
účastnit se aktivně diskusí, formulovat a obhajovat své názory a postoje;
zpracovávat administrativní písemnosti, pracovní dokumenty i souvislé texty na
běžná i odborná témata;
dodržovat jazykové a stylistické normy i odbornou terminologii;
zaznamenávat písemně podstatné myšlenky a údaje z textů a projevů jiných lidí
(přednášek, diskusí, porad apod.);
vyjadřovat se a vystupovat v souladu se zásadami kultury projevu a chování;
dosáhnout jazykové způsobilosti potřebné pro komunikaci v cizojazyčném prostředí
nejméně v jednom cizím jazyce;
dosáhnout jazykové způsobilosti potřebné pro pracovní uplatnění dle potřeb
a charakteru příslušné odborné kvalifikace (např. porozumět běžné odborné
terminologii a pracovním pokynům v písemné i ústní formě);
chápat výhody znalosti cizích jazyků pro životní i pracovní uplatnění, být motivováni
k prohlubování svých jazykových dovedností v celoživotním učení.
d) Personální a sociální kompetence
Vzdělávání směřuje k tomu, aby absolventi byli připraveni stanovovat si na základě
poznání své osobnosti přiměřené cíle osobního rozvoje v oblasti zájmové i pracovní,
pečovat o své zdraví, spolupracovat s ostatními a přispívat k utváření vhodných
mezilidských vztahů, tzn. že absolventi by měli:
posuzovat reálně své fyzické a duševní možnosti, odhadovat důsledky svého jednání
a chování v různých situacích;
stanovovat si cíle a priority podle svých osobních schopností, zájmové a pracovní
orientace a životních podmínek;
reagovat adekvátně na hodnocení svého vystupování a způsobu jednání ze strany
jiných lidí, přijímat radu i kritiku;
ověřovat si získané poznatky, kriticky zvažovat názory, postoje a jednání jiných lidí;
mít odpovědný vztah ke svému zdraví, pečovat o svůj fyzický i duševní rozvoj, být si
vědomi důsledků nezdravého životního stylu a závislostí;
adaptovat se na měnící se životní a pracovní podmínky a podle svých schopností
a možností je pozitivně ovlivňovat, být připraveni řešit své sociální i ekonomické
záležitosti, být finančně gramotní;
pracovat v týmu a podílet se na realizaci společných pracovních a jiných činností;
přijímat a odpovědně plnit svěřené úkoly;
podněcovat práci týmu vlastními návrhy na zlepšení práce a řešení úkolů, nezaujatě
zvažovat návrhy druhých;
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přispívat k vytváření vstřícných mezilidských vztahů a k předcházení osobním
konfliktům, nepodléhat předsudkům a stereotypům v přístupu k druhým.
e) Občanské kompetence a kulturní povědomí
Vzdělávání směřuje k tomu, aby absolventi uznávali hodnoty a postoje podstatné pro
život v demokratické společnosti a dodržovali je, jednali v souladu s udržitelným
rozvojem a podporovali hodnoty národní, evropské i světové kultury, tzn. že absolventi
by měli:
jednat odpovědně, samostatně a iniciativně nejen ve vlastním zájmu, ale i ve
veřejném zájmu;
dodržovat zákony, respektovat práva a osobnost druhých lidí (popř. jejich kulturní
specifika), vystupovat proti nesnášenlivosti, xenofobii a diskriminaci;
jednat v souladu s morálními principy a zásadami společenského chování, 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 hodnotu života, uvědomovat si odpovědnost za vlastní život
a spoluodpovědnost při zabezpečování ochrany života a zdraví ostatních;
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.
f) Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám
Vzdělávání směřuje k tomu, aby absolventi byli schopni optimálně využívat svých
osobnostních a odborných předpokladů pro úspěšné uplatnění ve světě práce, pro
budování a rozvoj své profesní kariéry a s tím související potřebu celoživotního učení,
tzn. že absolventi by měli:
mít odpovědný postoj k vlastní profesní budoucnosti, a tedy i vzdělávání;
uvědomovat si význam celoživotního učení a být připraveni přizpůsobovat se
měnícím se pracovním podmínkám;
mít přehled o možnostech uplatnění na trhu práce v daném oboru; cílevědomě
a zodpovědně rozhodovat o své budoucí profesní a vzdělávací dráze;
mít reálnou představu o pracovních, platových a jiných podmínkách v oboru
a o požadavcích zaměstnavatelů na pracovníky a umět je srovnávat se svými
představami a předpoklady;
umět získávat a vyhodnocovat informace o pracovních i vzdělávacích příležitostech,
využívat poradenských a zprostředkovatelských služeb jak z oblasti světa práce, tak
vzdělávání;
vhodně komunikovat s potenciálními zaměstnavateli, prezentovat svůj odborný
potenciál a své profesní cíle;
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znát obecná práva a povinnosti zaměstnavatelů a pracovníků;
rozumět podstatě a principům podnikání, mít představu o právních, ekonomických,
administrativních, osobnostních a etických aspektech soukromého podnikání; dokázat
vyhledávat a posuzovat podnikatelské příležitosti v souladu s realitou tržního
prostředí, svými předpoklady a dalšími možnostmi.
g) Matematické kompetence
Vzdělávání směřuje k tomu, aby absolventi byli schopni funkčně využívat matematické
dovednosti v různých životních situacích, tzn. že absolventi by měli:
správně používat a převádět běžné jednotky;
používat pojmy kvantifikujícího charakteru;
provádět reálný odhad výsledku řešení dané úlohy;
nacházet vztahy mezi jevy a předměty při řešení praktických úkolů, umět je vymezit,
popsat a správně využít pro dané řešení;
číst a vytvářet různé formy grafického znázornění (tabulky, diagramy, grafy,
schémata apod.);
aplikovat znalosti o základních tvarech předmětů a jejich vzájemné poloze v rovině
i prostoru;
efektivně aplikovat matematické postupy při řešení různých praktických úkolů
v běžných situacích.
h) Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií
a pracovat s informacemi
Vzdělávání směřuje k tomu, aby absolventi pracovali s osobním počítačem a jeho
základním a aplikačním programovým vybavením, ale i s dalšími prostředky ICT
a využívali adekvátní zdroje informací a efektivně pracovali s informacemi, tzn.
absolventi by měli:
pracovat s osobním počítačem a dalšími prostředky informačních a komunikačních
technologií;
pracovat s běžným základním a aplikačním programovým vybavením;
učit se používat nové aplikace;
komunikovat elektronickou poštou a využívat další prostředky online a offline
komunikace;
získávat informace z otevřených zdrojů, zejména pak s využitím celosvětové sítě
Internet;
pracovat s informacemi z různých zdrojů nesenými na různých médiích (tištěných,
elektronických, audiovizuálních), a to i s využitím prostředků informačních
a komunikačních technologií;
uvědomovat si nutnost posuzovat rozdílnou věrohodnost různých informačních
zdrojů a kriticky přistupovat k získaným informacím, být mediálně gramotní.
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2.3 Odborné kompetence
a) Zajišťovat typické podnikové činnosti, tzn. aby absolventi:
zabezpečovali hlavní činnost oběžným a popř. dlouhodobým majetkem;
zajišťovali zásobování;
− zpracovávali doklady související s evidencí zásob, dlouhodobého majetku,
zaměstnanců, prodeje a hlavní činnosti;
zjišťovali potřebu investic, hodnotili investiční příležitosti;
zajišťovali základní personální činnosti;
vedli podnikovou administrativu;
uplatňovali obchodní přístup při jednání s klienty a obchodními partnery.
b) Efektivně hospodařit s finančními prostředky, tzn. aby absolventi:
orientovali se v subjektech finančního trhu, činnosti bank a v obchodování s cennými
papíry;
prováděli platební styk a zpracovávali doklady související s hotovostním
a bezhotovostním platebním stykem;
sestavovali kalkulace výrobků a služeb, znali principy tvorby cen;
orientovali se v daňovém systému a uměli vypočítat daňovou povinnost;
vypočítávali a odváděli zákonné odvody;
účtovali pohledávky, závazky, náklady, výnosy;
prováděli účetní závěrku a uzávěrku.
c) Zajišťovat obchodní činnost podniku, tzn. aby absolventi:
orientovali se v obchodně podnikatelských aktivitách tržních subjektů;
vedli obchodní jednání a připravovali podklady pro smluvní zajištění nákupu
a prodeje výrobků a služeb;
prováděli a zajišťovali nákup a prodej zboží;
vyhotovovali typické písemnosti v normalizované úpravě;
organizovali průzkum trhu a vyhodnocovali výsledky;
využívali marketingové nástroje k prezentaci podniku a jeho produktů;
ovládali propagaci výrobku nebo služby;
vedli reklamační řízení a dodržovali práva spotřebitele;
uplatňovali poznatky psychologie prodeje;
poskytovali následnou zákaznickou podporu, pečovali o zákazníka;
komunikovali se zahraničními partnery ústně a písemně v cizích jazycích;
vhodným způsobem reprezentovali firmu a spoluvytvářeli image firmy na veřejnosti;
znali základní výrobní technologie a parametry výrobků nebo služeb a dovedli je
prezentovat zákazníkovi;
znali suroviny a materiály potřebné k výrobě zboží a dovedli posoudit jejich kvalitu;
upozorňovali kupující na zásady bezpečnosti práce s prodávanými výrobky.
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d) Dbát na bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci, tzn. aby absolventi:
chápali bezpečnost práce jako nedílnou součást péče o zdraví své i spolupracovníků
(i dalších osob vyskytujících se na pracovištích, např. klientů, zákazníků, návštěvníků)
i jako součást řízení jakosti a jednu z podmínek získání či udržení certifikátu jakosti
podle příslušných norem;
znali a dodržovali základní právní předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví
při práci a požární prevence;
osvojili si zásady a návyky bezpečné a zdraví neohrožující pracovní činnosti včetně
zásad ochrany zdraví při práci u zařízení se zobrazovacími jednotkami (monitory,
displeji apod.), rozpoznali možnost nebezpečí úrazu nebo ohrožení zdraví a byli
schopni zajistit odstranění závad a možných rizik;
znali systém péče o zdraví pracujících (včetně preventivní péče, uměli uplatňovat
nároky na ochranu zdraví v souvislosti s prací, nároky vzniklé úrazem nebo
poškozením zdraví v souvislosti s vykonáváním práce);
byli vybaveni vědomostmi o zásadách poskytování první pomoci při náhlém
onemocnění nebo úrazu a dokázali první pomoc sami poskytnout.
e) Usilovat o nejvyšší kvalitu své práce, výrobků nebo služeb, tzn. aby absolventi:
chápali kvalitu jako významný nástroj konkurenceschopnosti a dobrého jména
podniku;
dodržovali stanovené normy (standardy) a předpisy související se systémem řízení
jakosti zavedeným na pracovišti;
dbali na zabezpečování parametrů (standardů) kvality procesů, výrobků nebo služeb,
zohledňovali požadavky klienta (zákazníka, občana).
f) Jednat ekonomicky a v souladu se strategií udržitelného rozvoje, tzn. aby absolventi:
znali význam, účel a užitečnost vykonávané práce, její finanční, popř. společenské
ohodnocení;
zvažovali při plánování a posuzování určité činnosti (v pracovním procesu i v běžném
životě) možné náklady, výnosy a zisk, vliv na životní prostředí, sociální dopady;
efektivně hospodařili s finančními prostředky;
nakládali s materiály, energiemi, odpady, vodou a jinými látkami ekonomicky
a s ohledem na životní prostředí.
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2.4 Způsob ukončení vzdělávání a potvrzení dosaženého vzdělání, stupeň
dosaženého vzdělání
Vzdělávání je ukončené maturitní zkouškou. Konání maturitní zkoušky se řídí školským zákonem a
příslušným prováděcím právním předpisem. Dokladem o získání středního vzdělání s maturitní
zkouškou je vysvědčení o maturitní zkoušce.
Absolvent je připraven se ucházet o studium v navazujících studijních vzdělávacích programech na
vyšších odborných školách nebo vysokých školách. Absolvent je připraven prohlubovat si své znalosti v
rámci celoživotního učení formou samostudia, kurzů a účasti na školeních a seminářích
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3. Charakteristika vzdělávacího programu
Název, adresa školy: Soukromá střední škola pedagogiky a sociálních služeb, s. r. o.
Obrataň 148, 394 12 Obrataň
Název ŠVP:
Ekonomika a podnikání
Kód a název oboru vzdělání:
63 - 41 - M/01 Ekonomika a podnikání
Délka a forma vzdělávání:
4 roky, dálková
Stupeň poskytovaného vzdělání:
střední vzdělání s maturitní zkouškou
Platnost ŠVP:
od 1. 9. 2019 počínaje 1. ročníkem
3.1 Celkové pojetí vzdělávání v daném programu
Školní vzdělávací program respektuje koncepci středního odborného vzdělávání deklarovanou ve
státních kurikulárních dokumentech. Vychází z konceptu osobnostně rozvíjejícího pojetí vzdělávání, kdy
jsou rovnoměrně zastoupeny čtyři druhy učení – učení se poznávat, učení se jednat, učení se být spolu a
učení se být. Jinými slovy: vzdělávání chápeme jako cestu i nástroj rozvoje lidské osobnosti. Žáky
vedeme k tomu, aby uplatňovali osobnostně rozvíjející pojetí i v rámci své profese. Školní vzdělávací
program je otevřeným dokumentem, který podle potřeby nebo po určitém období platnosti je inovován.
Umožňuje modernizaci vlastního procesu výuky a zlepšení kvality vzdělávání a připravenosti žáků
obstát na trhu. Záměrem naší školy je připravit žáka na spokojený, smysluplný, bohatý život jak
v profesní, tak osobní a občanské rovině. Žáci jsou vedeni k osobní zodpovědnosti za kvalitu vlastního
života.
Priority školy
Škola je místem bezpečných, partnerských, respektujících vztahů; místem pro seberealizaci žáka i
učitele; místem vzájemné podpory a vzájemného obohacování.
Chceme cestou vnitřní diferenciace vytvořit pro každého našeho žáka takový program, který bude
maximálně vyhovovat jeho individuálním potřebám a umožní mu, aby byl v co největší míře úspěšný.
Jsme škola OTEVŘENÁ všem žákům a veřejnosti
Vytváříme INTERKULTURNĚ PŘÁTELSKÉ prostředí
Poskytujeme ROVNÉ šance všem žákům
KAŽDÝ může být ÚSPĚŠNÝ
Klademe důraz na VŠESTRANNÝ rozvoj osobnosti
Vedeme žáky k pochopení významu CELOŽIVOTNÍHO vzdělávání
Zajišťujeme kvalitní JAZYKOVOU výuku
Podporujeme ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ styl
12

Posilujeme SOCIÁLNÍ cítění žáků

Strategické cíle školního vzdělávacího programu
Učit se poznávat
 Poskytnout žákům všestranné a pro profesní život použitelné vzdělání, rozvíjet dovednost učit se
a motivovat je k celoživotnímu vzdělávání, podněcovat schopnost řešit problémy.
 Pomáhat žákům osvojit si nástroje pochopení světa a rozvinout dovednosti potřebné k učení se.
 Vést žáky k převzetí zodpovědnosti za vlastní vzdělanost.
 Pomáhat žákům prohloubit si obecné poznatky o světě.
 Pomáhat žákům získávat nové poznatky v oborech podmiňujících výkon profese a dále je
samostatně rozšiřovat.
Učit se pracovat a jednat, umět pracovat v týmech, být schopen vykonávat povolání a pracovní
činnosti, pro které byl připravován. Podněcovat aktivitu, tvořivost, přizpůsobivost, rozvíjet schopnost
zodpovědně pracovat v týmu i samostatně, chápat práci jako příležitost pro seberealizaci.
Učit se být, tj. rozumět vlastní osobnosti, jednat v souladu s obecně přijímanými morálními hodnotami,
se samostatným úsudkem a osobní zodpovědností. Vést žáky k dodržování etických norem, vést žáky
zodpovědnosti za sebe, rozvíjet jejich úsudek a rozhodování.
Učit se žít společně, učit se žít s ostatními, tj. umět spolupracovat s ostatními, být schopen podílet se na
životě společnosti a nalézt v ní své místo. Prohlubovat komunikační dovednosti potřebné pro hodnotný
život i pro život v širším (pracovním, rodinném, zájmovém, aj.) kolektivu, posilovat slušné a odpovědné
chování žáků v souladu s morálními zásadami a pravidly společenského chování oproštěné od
předsudků, jednat v souladu se strategií udržitelné rozvoje.
Vzdělávací strategie a metody
Základní vzdělávací strategií je umožnit žákovi aktivně se účastnit na vlastním vzdělávání, rozhodovat o
vzdělávacím procesu a jeho podobě. Tato strategie je založena na spolupráci mezi žáky, učiteli a žáky,
učiteli-žáky-vedením školy. Tato strategie posiluje osobní zodpovědnost za vlastní vzdělanost, rozvíjí
autoregulované učení. Mezi používané metody patří:
 Klasické výukové metody – slovní (vysvětlování, výklad, práce s textem, rozhovor), názornědemonstrační (předvádění a pozorování, práce s obrazem, instruktáž), činnostně orientované
(napodobování, experimentování, produkční metody).
 Aktivizující metody – brainstorming, diskuse, dramatizace,
 Komplexní výukové metody – frontální výuka, skupinová a kooperativní výuka, partnerská výuka,
individuální a individualizovaná výuka, samostatná práce žáků, kritické myšlení, brainstorming,
otevřené učení, projektová výuka, učení v životních situacích.
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3.2 Organizace výuky
Délka školního vzdělávacího programu jsou 4 roky v dálkové formě studia, deset studijních soustředění
ve školním roce (pátek, sobota, neděle). Obsah vzdělávání je strukturován do vyučovacích předmětů,
jejich rozsah je vymezen v učebním plánu a učebních osnovách. Vzdělávání probíhá také formou kurzů,
projektových dnů, praktickou výukou a exkurzemi.
Pro výuku cizích jazyků využívají žáci speciálně vybavené učebny. K dispozici je počítačová učebna.
Většina vyučovacích hodin uvedených předmětů probíhá formou cvičení. Žáci jsou děleni do skupin
v souladu s platnými právními předpisy na hygienické požadavky, bezpečnosti a ochrany zdraví při
práci.

4. Organizační podmínky
4.1 Podmínky přijetí
Ředitel školy vyhlašuje každoročně přijímací řízení v souladu se Školským zákonem 561/2004 Sb. - §
59, 60, 83, 85 (2), dále § 63, 16, 20, 70 a Nařízením vlády o soustavě oborů vzdělávání v základním,
středním a vyšším odborném vzdělávání, tj. splnění podmínek zdravotní způsobilosti uchazeče o
vzdělávání v daném oboru.
Co musí zájemce udělat:
- vyplnit a doručit oficiální přihlášku ke studiu (součástí přihlášky jsou kopie vysvědčení, případně
výuční list u nástavbového studia)
-převzít rozhodnutí o přijetí a podepsat smlouvu o studiu
Naše škola preferuje vztahy založené na vzájemném respektu, spolupráci, ohleduplnosti a
schopnosti tolerance:
-školní řád zahrnuje práva a povinnosti žáků, učitelů a ostatních pracovníků školy
-na začátku každého školního roku si žáci a učitelé v každé třídě vytváří pravidla soužití
-důraz klademe na vzájemnou komunikaci
-na začátku každého školního roku žáci obdrží rozpis plánu konzultačních hodin
-individuální konzultace – na základě domluvy

4.2 Způsob hodnocení žáků
Žáci se hodnotí na základě ústního a písemného projevu. Hodnotí se také práce s informacemi
a informačními a komunikačními technologiemi.
Při pololetní klasifikaci bude zohledněn celkový přístup žáka k vyučovacímu procesu a k plnění
studijních povinností.

4.3 Způsob ukončení studia
Na závěr studia žáci složí maturitní zkoušku a získají vysvědčení o maturitní zkoušce, která je dokladem
o získání středního vzdělání. Konání maturitní zkoušky se řídí školským zákonem a příslušným
prováděcím právním předpisem.
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Profilová část se skládá z následujících částí:
 Účetnictví
praktická zkouška
 Ekonomika
ústní zkouška
 Management a marketing
ústní zkouška

4.4 Hygienické podmínky
Naše škola nabízí svým žákům dobré podmínky pro zdravý životní styl:
-žáci dodržují zákaz pití alkoholu a požívání jiných škodlivin ve škole. Průběžná prevence je součástí
mnoha vyučovacích předmětů.
-žáci jsou podrobně poučeni o pravidlech bezpečného chování v prostorách školy, v odborných
učebnách i o pravidlech bezpečného chování mimo školní budovu.
-vybavení školy odpovídá všem bezpečnostním normám. Zaměstnanci školy každoročně absolvují
školení BOZP.

4.5 Spolupráce školy s ostatními partnery
Prostřednictvím rodičů, podnikatelů, místních firem a institucí a samotných studentů chceme školu více
zatraktivnit a podílet se na kulturním dění v obci.

5. Cíle středního odborného vzdělávání
Učit se POZNÁVAT, tj. osvojit si nástroje pochopení světa a rozvinout dovednosti potřebné
k učení se, prohloubit si v návaznosti na základní vzdělání poznatky o světě a dále je
rozšiřovat.
Vzdělávání směřuje k:
- rozvoji základních myšlenkových operací žáků (analýza, syntéza, indukce, dedukce,
generalizace, abstrakce, konkretizace, srovnávání, uspořádání, třídění aj.), jejich
paměti a schopnosti koncentrace
- osvojení obecných principů a strategií řešení problémů (praktických i teoretických), stejně jako
dovedností potřebných pro práci s informacemi
- vytvoření – na základě osvojení podstatných faktů, pojmů a generalizací – takové struktury
poznání žáků v jednotlivých oblastech středoškolského odborného vzdělávání, na jejímž základě
lépe porozumí světu, ve kterém žijí, a pochopí
nezbytnost udržitelného rozvoje
- k prohloubení a rozšíření vědomostí žáků o světě, který je obklopuje
porozumění potřebným vědeckým, technickým a technologickým metodám,
nástrojům a pracovním postupům z různých oborů lidské činnosti a poznání (které
tvoří obsah středoškolského vzdělávání) a k rozvíjení dovedností jejich aplikace
- osvojení poznatků, pracovních postupů a nástrojů potřebných pro kvalifikovaný
výkon povolání a pro uplatnění se na trhu práce
rozvoji dovednosti žáků učit se a být připraven celoživotně se vzdělávat
Učit se PRACOVAT a JEDNAT, tj. naučit se tvořivě zasahovat do prostředí, které žáky
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obklopuje, vyrovnávat se s různými situacemi a problémy, umět pracovat v týmech, být
schopen vykonávat povolání a pracovní činnosti, pro které byl připravován.
Vzdělávání směřuje k:
- formování aktivního a tvořivého postoje žáků k problémům a k hledání jejich různých řešení
- adaptabilitě žáků na nové podmínky, k jejich schopnosti tvořivě do těchto podmínek
zasahovat, tj. k flexibilitě a kreativitě žáků
- rozvoji aktivního přístupu žáků k pracovnímu životu a profesní kariéře včetně schopnosti
přizpůsobovat se změnám na trhu práce
- zodpovědnému, tj. cílevědomému, soustředěnému, vytrvalému a pečlivému přístupu
žáků k týmové i samostatné práci
- vytváření odpovědného přístupu žáků k plnění povinností a k respektování
stanovených pravidel
- tomu, aby žáci uměli správně odhadovat své možností a schopnosti, zvažovali a respektovali
možnosti a schopnosti jiných lidí
- rozvoji dovedností potřebných k vyjednávání, diskusi, případnému kompromisu, k obhájení
svého stanoviska i přijímání stanoviska jiných
- tomu, aby chápali práci a pracovní činnosti jako příležitost k seberealizaci
Učit se BÝT, tj. rozumět vlastní osobnosti a jejímu utváření, jednat v souladu s obecně
přijímanými morálními hodnotami, se samostatným úsudkem a osobní zodpovědností.
Vzdělávání směřuje k:
- rozvoji tělesných i duševních schopností a dovedností žáků
- prohlubování dovedností potřebných k sebereflexi, sebepoznání a sebehodnocení
- utváření adekvátního sebevědomí a aspirací žáků
- utváření a kultivaci svobodného, kritického a nezávislého myšlení žáků, k rozvoji
jejich úsudku a rozhodování
- přijímání odpovědnosti žáků za vlastní myšlení, rozhodování, jednání, chování
a cítění
- kultivaci emočního prožívání žáků, včetně prožívání a vnímání estetického
- k rozvoji kreativity a imaginace žáků
- k rozvoji volních vlastnosti žáků
- k rozvoji specifických schopností a nadání žáků
Učit se ŽÍT společně, učit se žít s ostatními, tj. umět spolupracovat s ostatními, být
schopen podílet se na životě společnosti a nalézt v ní své místo.
Vzdělávání směřuje k:
- tomu, aby žáci respektovali lidský život a jeho trvání jako vysokou hodnotu
- vytváření úcty k živé i neživé přírodě, k ochraně a zlepšování přírodního a ostatního
životního prostředí a k chápání globálních problémů světa
- prohlubování osobnostní, národnostní a občanské identity žáků, jejich připravenosti
tuto identitu chránit, ale současně také respektovat identitu jiných lidí
- tomu, aby se žáci ve vztahu k jiným lidem oprostili od předsudků, xenofobie,
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-

-

intolerance, rasismu, agresivního nacionalismu, etnické, náboženské a jiné
nesnášenlivosti
utváření slušného a odpovědného chování žáků v souladu s morálními zásadami
a pravidly společenského chování
tomu, aby žáci cítili potřebu aktivně se zapojit do občanského života a spolupracovat
na zachování demokracie a jejím zdokonalování, aby jednali v souladu se strategií
udržitelného rozvoje
rozvoji komunikativních dovedností žáků a dovedností potřebných pro hodnotný
partnerský život i pro život v širším (pracovním, rodinném, zájmovém aj.) kolektivu

6. Kompetence absolventa
Vzdělávání v oboru směřuje v souladu s cíli středního odborného vzdělávání k tomu, aby si
žáci vytvořili, v návaznosti na základní vzdělávání a na úrovni odpovídající jejich
schopnostem a studijním předpokladům, následující klíčové a odborné kompetence.

6.1 Klíčové kompetence
Střední vzdělávání má žákům pomoci utvářet a postupně rozvíjet klíčové kompetence a poskytnout
základ všeobecného vzdělání orientovaný zejména na praktické jednání v situacích běžného života. Ve
vzdělávání klademe důraz především na kooperativní metody učení. Žáky vedeme:
-k zodpovědnosti
-k samostatné práci
-ke spolupráci
-k respektu a toleranci
-k sebehodnocení
-k prezentaci výsledků vlastní práce
-k efektivní komunikaci
Klíčové kompetence představují souhrn vědomostí, schopností, dovedností postojů a hodnot důležitých
pro osobní rozvoj a uplatnění každého člena společnosti. Klíčové kompetence nestojí vedle sebe
izolovaně, prolínají se, jsou multifunkční a žák je může získat pouze jako výsledek celkového procesu
vzdělávání. Proto k jejich rozvíjení a utváření směřují a přispívají všechny aktivity a strategie, které ve
škole probíhají. Smyslem a cílem vzdělávání je vybavit všechny žáky souborem klíčových kompetencí
na úrovni, která je pro ně dosažitelná. Úroveň klíčových kompetencí, které žáci dosáhnou na konci
středoškolského vzdělání, nemůžeme považovat za ukončenou, ale získané klíčové kompetence tvoří
základ žáka pro celoživotní učení, vstup do života a pracovního procesu.
Ve středním vzdělávání usilujeme o naplnění následujících cílů a rozvoj těchto klíčových kompetencí:
Vzdělávací cíl

Klíčová kompetence

Umožnit žákům osvojit si strategii učení a Kompetence k učení
motivovat je pro celoživotní učení.
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Podněcovat žáky k tvořivému myšlení, Kompetence k řešení problémů
logickému uvažování a k řešení problémů.
Vést žáky k všestranné a účinné komunikaci. Kompetence komunikativní
Rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat a Kompetence sociální a personální
respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých.
Připravovat žáky k tomu, aby se projevovali Občanské kompetence a kulturní povědomí
jako samostatné, svobodné a zodpovědné
osobnosti, uplatňovali svá práva a naplňovali
své
povinnosti.
Vytvářet u žáků potřebu projevovat pozitivní Všechny klíčové kompetence
city v chování, jednání a v prožívání životních
situací, vnímavost a citlivé vztahy k lidem,
svému
prostředí
i
k přírodě.
Učit žáky aktivně rozvíjet a chránit fyzické, Všechny klíčové kompetence
duševní a sociální zdraví a být za ně
zodpovědný.
Vést žáky k toleranci a ohleduplnosti k jiným Všechny klíčové kompetence
lidem, jejich kulturám a duchovním
hodnotám, učit je žít společně s ostatními
lidmi.
Pomáhat žákům poznávat a rozvíjet své Kompetence k pracovnímu
schopnosti i reálné možnosti a uplatňovat je k podnikatelským aktivitám
spolu
s osvojenými
vědomostmi
a
dovednostmi při rozhodování o vlastní životní
a
profesní
orientaci.
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uplatnění

a

Vést žáky k uvědomování si nutnosti Kompetence
využívat
prostředky
posuzovat rozdílnou věrohodnost různých informačních a komunikačních technologií a
informačních zdrojů a kritickým přístupům pracovat s informacemi
k získaným
informacím, k mediální a
počítačové gramotnosti
Pomáhat žákům správně používat a aplikovat Matematické kompetence
matematické vědomosti a dovednosti při
řešení různých praktických úkolů v běžných
situacích

Kompetence k učení
Vzdělávání směřuje k tomu, aby absolventi byli schopni efektivně se učit, vyhodnocovat
dosažené výsledky a pokrok a reálně si stanovovat potřeby a cíle svého dalšího
vzdělávání, tzn. že absolventi by měli:
mít pozitivní vztah k učení a vzdělávání
ovládat různé techniky učení, umět si vytvořit vhodný studijní režim a podmínky;
uplatňovat různé způsoby práce s textem (zvl. studijní a analytické čtení), umět
efektivně vyhledávat a zpracovávat informace; být čtenářsky gramotný
s porozuměním poslouchat mluvené projevy (např. výklad, přednášku, proslov aj.),
pořizovat si poznámky
využívat ke svému učení různé informační zdroje včetně zkušeností svých i jiných
lidí
sledovat a hodnotit pokrok při dosahování cílů svého učení, přijímat hodnocení
výsledků svého učení od jiných lidí
znát možnosti svého dalšího vzdělávání, zejména v oboru a povolání
Kompetence k řešení problémů
Vzdělávání směřuje k tomu, aby absolventi byli schopni samostatně řešit běžné pracovní
i mimopracovní problémy, tzn. že absolventi by měli:
porozumět zadání úkolu nebo určit jádro problému, získat informace potřebné
k řešení problému, navrhnout způsob řešení, popř. varianty řešení, a zdůvodnit jej
vyhodnotit a ověřit správnost zvoleného postupu a dosažené výsledky
uplatňovat při řešení problémů různé metody myšlení (logické, matematické,
empirické) a myšlenkové operace
volit prostředky a způsoby (pomůcky, studijní literaturu, metody a techniky) vhodné
pro splnění jednotlivých aktivit, využívat zkušeností a vědomostí nabytých dříve
spolupracovat při řešení problémů s jinými lidmi (týmové řešení)

19

Komunikativní kompetence
Vzdělávání směřuje k tomu, aby absolventi byli schopni vyjadřovat se v písemné i ústní
formě v různých učebních, životních i pracovních situacích, tzn. že absolventi by měli:
vyjadřovat se přiměřeně účelu jednání a komunikační situaci v projevech mluvených
i psaných a vhodně se prezentovat
formulovat své myšlenky srozumitelně a souvisle, v písemné podobě přehledně
a jazykově správně
účastnit se aktivně diskusí, formulovat a obhajovat své názory a postoje
zpracovávat administrativní písemnosti, pracovní dokumenty i souvislé texty na
běžná i odborná témata
dodržovat jazykové a stylistické normy i odbornou terminologii
zaznamenávat písemně podstatné myšlenky a údaje z textů a projevů jiných lidí
(přednášek, diskusí, porad apod.)
vyjadřovat se a vystupovat v souladu se zásadami kultury projevu a chování
dosáhnout jazykové způsobilosti potřebné pro komunikaci v cizojazyčném prostředí
nejméně v jednom cizím jazyce
dosáhnout jazykové způsobilosti potřebné pro pracovní uplatnění dle potřeb
a charakteru příslušné odborné kvalifikace (např. porozumět běžné odborné
terminologii a pracovním pokynům v písemné i ústní formě)
chápat výhody znalosti cizích jazyků pro životní i pracovní uplatnění, být motivováni
k prohlubování svých jazykových dovedností v celoživotním učení
Personální a sociální kompetence
Vzdělávání směřuje k tomu, aby absolventi byli připraveni stanovovat si na základě
poznání své osobnosti přiměřené cíle osobního rozvoje v oblasti zájmové i pracovní,
pečovat o své zdraví, spolupracovat s ostatními a přispívat k utváření vhodných
mezilidských vztahů, tzn., že absolventi by měli:
posuzovat reálně své fyzické a duševní možnosti, odhadovat důsledky svého jednání
a chování v různých situacích
stanovovat si cíle a priority podle svých osobních schopností, zájmové a pracovní
orientace a životních podmínek
reagovat adekvátně na hodnocení svého vystupování a způsobu jednání ze strany
jiných lidí, přijímat radu i kritiku
ověřovat si získané poznatky, kriticky zvažovat názory, postoje a jednání jiných lidí
mít odpovědný vztah ke svému zdraví, pečovat o svůj fyzický i duševní rozvoj, být si
vědomi důsledků nezdravého životního stylu a závislostí
adaptovat se na měnící se životní a pracovní podmínky a podle svých schopností
a možností je pozitivně ovlivňovat, být připraveni řešit své sociální i ekonomické
záležitosti, být finančně gramotní
pracovat v týmu a podílet se na realizaci společných pracovních a jiných činností
přijímat a odpovědně plnit svěřené úkoly
podněcovat práci týmu vlastními návrhy na zlepšení práce a řešení úkolů, nezaujatě
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zvažovat návrhy druhých
přispívat k vytváření vstřícných mezilidských vztahů a k předcházení osobním
konfliktům, nepodléhat předsudkům a stereotypům v přístupu k druhým
Občanské kompetence a kulturní povědomí
Vzdělávání směřuje k tomu, aby absolventi uznávali hodnoty a postoje podstatné pro
život v demokratické společnosti a dodržovali je, jednali v souladu s udržitelným
rozvojem a podporovali hodnoty národní, evropské i světové kultury, tzn. že absolventi
by měli:
jednat odpovědně, samostatně a iniciativně nejen ve vlastním zájmu, ale i ve
veřejném zájmu
dodržovat zákony, respektovat práva a osobnost druhých lidí (popř. jejich kulturní
specifika), vystupovat proti nesnášenlivosti, xenofobii a diskriminaci
jednat v souladu s morálními principy a zásadami společenského chování, 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 hodnotu života, uvědomovat si odpovědnost za vlastní život
a spoluodpovědnost při zabezpečování ochrany života a zdraví ostatních
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 vytvořený
vztah
Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám
Vzdělávání směřuje k tomu, aby absolventi byli schopni optimálně využívat svých
osobnostních a odborných předpokladů pro úspěšné uplatnění ve světě práce, pro
budování a rozvoj své profesní kariéry a s tím související potřebu celoživotního učení,
tzn. že absolventi by měli:
mít odpovědný postoj k vlastní profesní budoucnosti, a tedy i vzdělávání
uvědomovat si význam celoživotního učení a být připraveni přizpůsobovat se
měnícím se pracovním podmínkám
mít přehled o možnostech uplatnění na trhu práce v daném oboru
cílevědomě a zodpovědně rozhodovat o své budoucí profesní a vzdělávací dráze
mít reálnou představu o pracovních, platových a jiných podmínkách v oboru
a o požadavcích zaměstnavatelů na pracovníky a umět je srovnávat se svými
představami a předpoklady
umět získávat a vyhodnocovat informace o pracovních i vzdělávacích příležitostech,
využívat poradenských a zprostředkovatelských služeb jak z oblasti světa práce, tak
vzdělávání
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pozitivní

vhodně komunikovat s potenciálními zaměstnavateli, prezentovat svůj odborný
potenciál a své profesní cíle
znát obecná práva a povinnosti zaměstnavatelů a pracovníků
rozumět podstatě a principům podnikání, mít představu o právních, ekonomických,
administrativních, osobnostních a etických aspektech soukromého podnikání
dokázat vyhledávat a posuzovat podnikatelské příležitosti v souladu s realitou tržního
prostředí, svými předpoklady a dalšími možnostmi
Matematické kompetence
Vzdělávání směřuje k tomu, aby absolventi byli schopni funkčně využívat matematické
dovednosti v různých životních situacích, tzn. že absolventi by měli:
správně používat a převádět běžné jednotky
používat pojmy kvantifikujícího charakteru
provádět reálný odhad výsledku řešení dané úlohy
nacházet vztahy mezi jevy a předměty při řešení praktických úkolů, umět je vymezit
popsat a správně využít pro dané řešení
číst a vytvářet různé formy grafického znázornění (tabulky, diagramy, grafy,
schémata apod.)
aplikovat znalosti o základních tvarech předmětů a jejich vzájemné poloze v rovině
i prostoru
efektivně aplikovat matematické postupy při řešení různých praktických úkolů
v běžných situacích
Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií
a pracovat s informacemi
Vzdělávání směřuje k tomu, aby absolventi pracovali s osobním počítačem a jeho
základním a aplikačním programovým vybavením, ale i s dalšími prostředky ICT
a využívali adekvátní zdroje informací a efektivně pracovali s informacemi

6.2 Odborné kompetence
Zajišťovat typické podnikové činnosti, tzn. aby absolventi:
zabezpečovali hlavní činnost oběžným a popř. dlouhodobým majetkem
zajišťovali zásobování
zpracovávali doklady související s evidencí zásob, dlouhodobého majetku,
zaměstnanců, prodeje a hlavní činnosti
zjišťovali potřebu investic, hodnotili investiční příležitosti
zajišťovali základní personální činnosti
vedli podnikovou administrativu
uplatňovali obchodní přístup při jednání s klienty a obchodními partnery
Efektivně hospodařit s finančními prostředky, tzn. aby absolventi:
orientovali se v subjektech finančního trhu, činnosti bank a v obchodování s cennými
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papíry
prováděli platební styk a zpracovávali doklady související s hotovostním
a bezhotovostním platebním stykem
sestavovali kalkulace výrobků a služeb, znali principy tvorby cen
orientovali se v daňovém systému a uměli vypočítat daňovou povinnost
vypočítávali a odváděli zákonné odvody
účtovali pohledávky, závazky, náklady, výnosy
prováděli účetní závěrku a uzávěrku
Zajišťovat obchodní činnost podniku, tzn. aby absolventi:
orientovali se v obchodně podnikatelských aktivitách tržních subjektů
vedli obchodní jednání a připravovali podklady pro smluvní zajištění nákupu
a prodeje výrobků a služeb
prováděli a zajišťovali nákup a prodej zboží
vyhotovovali typické písemnosti v normalizované úpravě
organizovali průzkum trhu a vyhodnocovali výsledky
využívali marketingové nástroje k prezentaci podniku a jeho produktů
ovládali propagaci výrobku nebo služby
vedli reklamační řízení a dodržovali práva spotřebitele
uplatňovali poznatky psychologie zákazníka
poskytovali následnou zákaznickou podporu, pečovali o zákazníka
komunikovali se zahraničními partnery ústně a písemně ve dvou cizích jazycích
vhodným způsobem reprezentovali firmu a spoluvytvářeli image firmy na veřejnosti
znali základní výrobní technologie a parametry výrobků nebo služeb a dovedli je
prezentovat zákazníkovi
znali suroviny a materiály potřebné k výrobě zboží a dovedli posoudit jejich kvalitu
upozorňovali kupující na zásady bezpečnosti práce s prodávanými výrobky
Dbát na bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci, tzn. aby absolventi:
chápali bezpečnost práce jako nedílnou součást péče o zdraví své i spolupracovníků (i
dalších osob vyskytujících se na pracovištích, např. klientů, zákazníků, návštěvníků)
i jako součást řízení jakosti a jednu z podmínek získání či udržení certifikátu jakosti
podle příslušných norem
znali a dodržovali základní právní předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví
při práci a požární prevence
osvojili si zásady a návyky bezpečné a zdraví neohrožující pracovní činnosti včetně
zásad ochrany zdraví při práci u zařízení se zobrazovacími jednotkami (monitory,
displeji apod.), rozpoznali možnost nebezpečí úrazu nebo ohrožení zdraví a byli
schopni zajistit odstranění závad a možných rizik
Zajišťovat sociální péči, tzn. aby absolventi:
uplatňovali poznatky zdravovědy
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znali systém péče o zdraví pracujících (včetně preventivní péče, uměli uplatňovat
nároky na ochranu zdraví v souvislosti s prací, nároky vzniklé úrazem nebo
poškozením zdraví v souvislosti s vykonáváním práce)
byli vybaveni vědomostmi o zásadách poskytování první pomoci při náhlém
onemocnění nebo úrazu a dokázali první pomoc sami poskytnout
Usilovat o nejvyšší kvalitu své práce, výrobků nebo služeb, tzn. aby absolventi
chápali kvalitu jako významný nástroj konkurenceschopnosti a dobrého jména
podniku
dodržovali stanovené normy (standardy) a předpisy související se systémem řízení
jakosti zavedeným na pracovišti
dbali na zabezpečování parametrů (standardů) kvality procesů, výrobků nebo služeb,
zohledňovali požadavky klienta (zákazníka, občana)
Jednat ekonomicky a v souladu se strategií udržitelného rozvoje, tzn. aby absolventi:
znali význam, účel a užitečnost vykonávané práce, její finanční, popř. společenské
ohodnocení
zvažovali při plánování a posuzování určité činnosti (v pracovním procesu i v běžném
životě) možné náklady, výnosy a zisk, vliv na životní prostředí, sociální dopady
efektivně hospodařili s finančními prostředky
nakládali s materiály, energiemi, odpady, vodou a jinými látkami ekonomicky
a s ohledem na životní prostředí

7. Přehled vzdělávacích oblastí
Jazykové vzdělávání a komunikace – zahrnuje vzdělávání v českém, anglickém jazyce. Jako druhý cizí
jazyk si žáci mohou vybrat mezi německým a ruským jazykem.
Společenskovědní vzdělávání – Základy společenských věd a estetiky
Přírodovědné vzdělávání – Základy přírodních věd, představuje vzdělávání fyzikální, chemické a
biologické
Matematické vzdělávání
Estetické vzdělávání – je součástí předmětu Základy společenských věd a estetiky
Vzdělávání pro zdraví – je součástí předmětu Biologie
Vzdělávání v informačních a komunikačních technologiích – prolíná se všemi předměty
Odborné vzdělávání
- Ekonomika
- Účetnictví
- Management
- Marketing
- Základy práva
- Písemná komunikace a administrativa
- Informační a komunikační technologie
24

8. Průřezová témata
Občan v demokratické společnosti
Výchova k demokratickému občanství se zaměřuje na vytváření a upevňování takových postojů a
hodnotové orientace žáků, které jsou potřebné pro fungování a zdokonalování demokracie. Nejde však
pouze o postoje, hodnoty a jejich preference, ale také o budování občanské gramotnosti žáků, tj.
osvojení si faktické, věcné a normativní stránky jednání odpovědného aktivního občana.
Výchova k demokratickému občanství se netýká jen společenskovědní oblasti vzdělávání, v níž se
nejvíce realizuje, ale prostupuje celým vzděláváním a nezbytnou podmínkou její realizace je také
demokratické klima školy, otevřené k rodičům a k širší občanské komunitě v místě školy.
Pokrytí předmětem
-Český jazyk a literatura
- Anglický jazyk
- Německý jazyk
-Ruský jazyk
-Základy společenských věd a estetiky
-Základy přírodních věd – fyzika, chemie, biologie
-Základy práva
- Marketing
-Management
Průřezové téma Člověk a životní prostředí se podílí na zvyšování gramotnosti pro udržitelnost
rozvoje a přispívá k realizaci jednoho z pěti základních směrů rozvoje lidských zdrojů.
Environmentální vzdělávání a výchova poskytuje žákům znalosti a dovednosti potřebné pro
pochopení principu udržitelnosti, podněcuje aktivní integrovaný přístup k realitě a ovlivňuje
etické vztahy k prostředí. V souvislosti s jejich odborným vzděláváním poukazuje na vlivy
pracovních činností na prostředí a zdraví a využívání moderní techniky a technologie v zájmu
udržitelnosti rozvoje.
Hlavním cílem průřezového tématu Člověk a životní prostředí je vést žáky k tomu aby:
− pochopili souvislosti mezi různými jevy v prostředí a lidskými aktivitami, mezi lokálními,
regionálními a globálními environmentálními problémy
− chápali postavení člověka v přírodě a vlivy prostředí na jeho zdraví a život
− porozuměli souvislostem mezi environmentálními, ekonomickými a sociálními aspekty ve
vztahu k udržitelnému rozvoji
− respektovali principy udržitelného rozvoje
− získali přehled o způsobech ochrany přírody, o používání technologických, ekonomických a
právních nástrojů pro zajištění udržitelného rozvoje
− samostatně a aktivně poznávali okolní prostředí, získávali informace v přímých kontaktech
s prostředím a z různých informačních zdrojů
− pochopili vlastní odpovědnost za své jednání a snažili se aktivně podílet na řešení
environmentálních problémů
− osvojili si základní principy šetrného a odpovědného přístupu k životnímu prostředí v osobním a
profesním jednání
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− dokázali esteticky a citově vnímat své okolí a přírodní prostředí
− osvojili si zásady zdravého životního stylu a vědomí odpovědnosti za své zdraví
Pokrytí předmětem
-Základy společenských věd a estetiky
-Základy přírodních věd – fyzika, chemie, biologie
-Ekonomika
Člověk a svět práce
Jedním ze základních cílů vymezených tímto rámcovým vzdělávacím programem je příprava
takového absolventa, který má nejen určitý odborný profil, ale který se díky němu dokáže také úspěšně
prosadit na trhu práce i v životě.
Průřezové téma Člověk a svět práce doplňuje znalosti a dovednosti žáka získané v odborné
složce vzdělávání o nejdůležitější poznatky a dovednosti související s jeho uplatněním ve světě práce,
které by mu měly pomoci při rozhodování o další profesní a vzdělávací orientaci, při vstupu na trh práce
a při uplatňování pracovních práv.
Pokrytí předmětem:
- Český jazyk a literatura
-Anglický jazyk
- Německý jazyk
-Ruský jazyk
-Základy společenských věd a estetiky
- Informační a komunikační technologie
- Ekonomika
- Účetnictví
-Písemná komunikace a administrativa
-Marketing
- Management
-Základy práva
- Psychologie a profesní komunikace
Informační a komunikační technologie
Jedním z nejvýznamnějších procesů, probíhajících v současnosti v ekonomicky vyspělých
zemích, je budování tzv. informační společnosti. Informační společnost je charakterizována
podstatným využíváním digitálního zpracovávání, přenosu a uchovávání informací.
Technologickou základnou této proměny je využívání prvků moderních informačních a
komunikačních technologií.
V době budování informační gramotnosti a znalostní společnosti je vzdělávání v informačních a
komunikačních technologiích nejen nezbytnou podmínkou úspěchu jednotlivce, ale i celého
hospodářství. Ze zpracování informací prostředky informačních a komunikačních technologií
se stává také významná ekonomická aktivita. Informační a komunikační technologie stále
více pronikají i do tradičních sektorů, tj. do průmyslu, zemědělství, prostupují občanskými a
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společenskými aktivitami, jsou součástí využití volného času. Tento vývoj přináší nové pracovní
příležitosti a zásadně ovlivňuje charakter společnosti – dochází k přesunu zaměstnanosti nejen do oblasti
práce s informacemi, ale i do oblasti podnikání obecně. Vyhledávání, zpracovávání, uchovávání i
předávání informací se stává prakticky nezávislé na časových, prostorových, či kvantitativních
omezeních.
Informační a komunikační technologie již v současnosti pronikají nejenom do všech oborů, ale také do
většiny činností, a to bez ohledu na intelektuální úroveň, na které jsou vykonávány, je tedy zcela
nezbytné promítnout požadavky na práci s prostředky informačních a komunikačních technologiích do
všech stupňů a oborů vzdělání.
Práce s prostředky informačních a komunikačních technologií má dnes nejen průpravnou funkci pro
odbornou složku vzdělání, ale také patří ke všeobecnému vzdělání moderního člověka. Žáci jsou
připravováni k tomu, aby byli schopni pracovat s prostředky informačních a komunikačních technologií
a efektivně je využívali jak v průběhu vzdělávání, tak při výkonu povolání (tedy i při řešení pracovních
úkolů v rámci profese, na kterou se připravují), stejně jako v činnostech, které jsou a budou běžnou
součástí jejich osobního a občanského života.
Pokrytí předmětem
-Základy společenských věd a estetiky
-Základy přírodních věd
- Matematika
- Informační a komunikační technologie
-Ekonomika
- Účetnictví
- Marketing
-Management
-Písemná komunikace a administrativa
- Základy práva
- Psychologie a profesní komunikace
Průřezová témata ve vyučovacím procesu:
Průřezové téma
Občan v demokratické společnosti (OvDS)
-osobnost a její vývoj

-komunikace, vyjednávání, řešení konfliktů

Předměty
Český, anglický, německý, ruský jazyk
zdokonalování jazykových vědomostí
dovedností (ve všech ročnících)
Základy společenských věd a estetiky
člověk v dějinách
Psychologie a profesní komunikace
psychické procesy
Český, anglický, německý, ruský jazyk komunikační a slohová výchova, práce
s textem a získávání informací (ve všech
ročnících)
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–
a
–
–

Matematika – průběžně ve všech ročnících
Základy společenských věd a estetiky –
člověk v lidském společenství
Psychologie a profesní komunikace –
psychické procesy
Písemná komunikace a administrativa –
komunikace v obchodním styku, písemnosti
při organizaci a řízení podniku, personální
písemnosti, písemnosti ve styku s peněžními
ústavy
-společnost – jednotlivec a společenské Anglický, německý, ruský jazyk – reálie
skupiny, kultura, náboženství
Základy společenských věd a estetiky –
kultura a umění, člověk a svět
Psychologie a profesní komunikace –
psychické procesy
Základy práva – podstata a předmět práva,
ústavní právo, občanské, rodinné právo
-historický vývoj především v 19. a 20.
století

Český jazyk a literatura – vývoj literatury ve
všech ročnících
Anglický, německý, ruský jazyk – reálie
Psychologie profesní komunikace –
psychologie v pracovní činnosti
Management – vývoj managementu

-stát, politický systém, politika, soudobý svět

Anglický, německý, ruský jazyk – reálie
Základy společenských věd a estetiky –
člověk v dějinách, soudobý svět, člověk a
svět
Základy práva - podstata a předmět práva,
ústavní právo, občanské právo

-masová média

Český jazyk - slohová a literární výchova
Anglický, německý, ruský jazyk – poslech
s porozuměním monologických a
dialogických projevů
Základy společenských věd a estetiky –
člověk v dějinách, člověk a svět
Management – komunikace
Marketing – marketingová komunikace

-morálka, svoboda, odpovědnost, tolerance,
solidarita

Základy společenských věd a estetiky –
člověk v dějinách, člověk jako občan, člověk
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a svět
Psychologie a profesní komunikace–
psychické procesy
Základy práva – předmět práva, ústavní a
občanské právo
-potřebné právní minimum pro soukromý a
občanský život

Základy společenských věd a estetiky –
člověk v dějinách, člověk jako občan
Základy práva – podstata a předmět práva,
ústavní právo, občanské právo

Člověk a životní prostředí (ČŽP):
-biosféra v ekosystémovém pojetí (znalosti o Biologie – ekologie – ekologie, člověk a
abiotických a biotických podmínkách života, životní prostředí
o ekologické přizpůsobivosti, o vzájemných
vztazích organismu a prostředí, o struktuře a
funkci ekosystému, o významu biodiverzity a
ochrany přírody a krajiny)
-současné globální, regionální a lokální
problémy rozvoje a vztahy člověka
k prostředí (klimatické změny, ohrožování
ovzduší, vody, půdy, ekosystému i biosféry
z různých hledisek rozvoje lidské populace,
vliv prostředí na lidské zdraví)

Český jazyk – slohová výchova, úvaha,
osnova
Fyzika – materiálové, energetické zdroje,
kvalita pracovního prostředí, technologické a
technické procesy, fyzika atomu, mechanika,
termika, elektřina, magnetismus, vlnění,
optika,
Chemie – obecná chemie, anorganická a
organická chemie, biochemie
Ekonomika
–
podnikání
v souladu
s ochranou životního prostředí

-možnosti a způsoby řešení
environmentálních problémů a udržitelnosti
rozvoje v daném oboru vzdělání a
v občanském životě (např. nástroje právní,
ekonomické, informační, technické,
technologické, organizační, prevence
negativních jevů, principy udržitelnosti
rozvoje)

Základy společenských věd a estetiky –
člověk v dějinách

Člověk a svět práce (ČSP)
-hlavní

oblasti světa práce, charakteristické

Anglický, ruský, německý jazyk – osobní
29

znaky práce (pracovní činnosti, pracovní
prostředky, pracoviště, mzda, pracovní doba,
možnosti kariéry, společenská prestiž
apod.), jejich aplikace na jednotlivé
alternativy uplatnění po absolvování
příslušného oboru vzdělání a navazujících
směrů vyššího a vysokoškolského studia,
vztah k zájmům, studijním výsledkům,
schopnostem, vlastnostem a zdravotním
předpokladům žáků

údaje, práce
Psychologie a profesní komunikace –
psychické procesy
Ekonomika – podstata a základní pojmy
ekonomiky, fungování tržní ekonomiky,
finanční trh, zdroje financování

-trh

práce, jeho ukazatele, všeobecné
vývojové trendy, požadavky zaměstnavatelů

Psychologie a profesní komunikace –
psychické procesy
Ekonomika – zásoby, dlouhodobý majetek,
hospodářský výsledek, náklady, výnosy,
národní hospodářství, hospodářská politika,
světová ekonomika

-soustava školního vzdělávání v ČR,
návaznosti jednotlivých druhů vzdělávání po
absolvování střední školy, význam a
možnosti dalšího profesního vzdělávání
včetně rekvalifikací, nutnost celoživotního
učení, možnosti studia v zahraničí

Anglický, německý, ruský jazyk – poznatky
o zemích
Psychologie a profesní komunikace –
psychické procesy

-informace jako kritéria rozhodování o další
profesní a vzdělávací dráze, vyhledávání
a posuzování informací o povoláních, o
vzdělávací nabídce, o nabídce zaměstnání, o
trhu práce

Český jazyk – práce s textem a získávání
informací
Psychologie
a profesní komunikace –
psychické procesy

-písemná i

verbální sebeprezentace při vstupu
na trh práce, sestavování žádostí
o zaměstnání a odpovědí na inzeráty, psaní
profesních životopisů, průvodních
(motivačních) dopisů, jednání s potenciálním
zaměstnavatelem, přijímací pohovory,
výběrová řízení, nácvik konkrétních situací

Český jazyk – životopis, inzerát, grafická a
formální úprava jednotlivých písemných
projevů
Anglický, německý, ruský – telefonování,
marketing, životopis, nabídka, poptávka

-zákoník práce, pracovní poměr, pracovní
smlouva, práva a povinnosti zaměstnance
a zaměstnavatele, mzda, její složky a
výpočet, možnosti zaměstnání v zahraničí

Ekonomika – zabezpečení hlavní činnosti
lidskými zdroji a pracovněprávní vztahy
Základy práva – pracovní právo

-soukromé podnikání,

Ekonomika – podnikání
Účetnictví – podstata, význam a funkce,
účetní doklady, účtová osnova a účtový

podstata a formy
podnikání, rozdíly mezi podnikáním
a zaměstnaneckým poměrem, výhody a
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rizika podnikání, nejčastější formy
podnikání, činnosti, s nimiž je třeba při
podnikání počítat, orientace v živnostenském
zákoně a obchodním zákoníku

-podpora státu

ve sféře zaměstnanosti,
informační, poradenské a
zprostředkovatelské služby
v oblasti volby povolání a hledání
zaměstnání a rekvalifikací, podpora
nezaměstnaným

rozvrh, dlouhodobý majetek, zásoby,
krátkodobý finanční majetek a bankovní
úvěry, zúčtovací vztahy, kapitálové účty,
náklady, výnosy, výkaz zisků a ztrát,
manažerské účetnictví
Management – pojetí, rozhodování,
plánování, vedení, organizování,
komunikace, kontrola
Marketing – úloha a funkce, marketingový
systém řízení, výzkum a informace,
marketingový produkt, distribuce, cena,
prodejní činnost podniku
Základy práva – živnostenské právo, zákon o
ochraně spotřebitele
Psychologie a profesní komunikace –
psychologie osobnosti
Základy práva – pracovní právo

-práce s informačními médii při vyhledávání
pracovních příležitostí

Český jazyk a literatura – práce
s informačními médii
Marketing – práce s informačními médii při
vyhledávání pracovních příležitostí

Informační a komunikační technologie (IKT)

-průběžně ve všech vyučovacích předmětech
Informační a komunikační technologie –
zabezpečení dat, autorská práva, procesory,
základy prezentace, hardware, software,
operační systém, procesory, prezentace,
počítačová síť, internet
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9.

Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků
mimořádně nadaných

Název, adresa školy: Soukromá střední škola pedagogiky a sociálních služeb, s. r. o.
Obrataň 148, 394 12 Obrataň
Název ŠVP:

Předškolní a mimoškolní pedagogika

Kód a název oboru vzdělání:

71-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika

Délka a forma vzdělávání:

4 roky, dálková

Stupeň poskytovaného vzdělání:

střední vzdělání s maturitní zkouškou

Platnost ŠVP:

od 1. 9. 2019 počínaje 1. ročníkem

Pojmem žáci se speciálními vzdělávacími potřebami označujeme ve smyslu školského zákona žáky se
zdravotním postižením, zdravotním nebo sociálním znevýhodněním (Zákon č. 561/2004 Sb. o
předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) § 16 a § 17).
Podmínky zdravotní způsobilosti nejsou pro obor vzdělávání stanoveny. U žáků se zdravotním
postižením a zdravotním znevýhodněním a žáků se specifickými vývojovými poruchami učení bude
škola spolupracovat na integraci s odborným lékařem, pedagogicko-psychologickou poradnou, nebo
speciálním pedagogickým centrem. Předpokládá se vypracování individuálního vzdělávacího plánu,
který určí metody a formy výuky, užívání kompenzačních pomůcek, vhodné individuální tempo učení,
způsoby klasifikace, způsoby spolupráce odborných pracovišť, rodičů, školy.
Mezi žáky se sociálním znevýhodněním zařazujeme žáky ohrožené sociálně patologickými jevy. Pro
úspěšné vzdělávání škola v rámci kompetencí metodika prevence a výchovného poradce zabezpečí
vyhledávání a orientační šetření žáků s rizikem problémových projevů chování, ve spolupráci s PPP,
centry krizové intervence, orgány sociální péče apod. odpovídající výchovné metody a formy práce.
Mezi preventivní kroky počítáme co nejširší nabídku mimoškolní činnosti a celkové klima školy. Pro
problémové žáky z rodinného prostředí s nízkým sociálně kulturním postavením nebo z rodin imigrantů
a azylantů vytváří škola podmínky pro úspěšné vzdělávání tím, že podporuje úspěšnost těchto žáků v
majoritní společnosti, klade důraz na tolerantní, bezkonfliktní komunikaci mezi školou
a rodinou, školou a žákem, žáky vzájemně. Dále vytváří možnosti pro doučování v českém jazyce. Při
volbě metod je důležitá spolupráce školy se školskými poradenskými zařízeními a zvláště se sociálními
partnery v regionu.
Škola podporuje a cílevědomě pracuje s mimořádně nadanými žáky tak, aby jejich nadání nebránilo
sociální komunikaci ve třídě. Za významnou považujeme spolupráci všech vyučujících. Ve výuce těchto
žáků je vhodné využívat náročnější metody a postupy, problémové a projektové vyučování,
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samostudium, práci s informačními a komunikačními technologiemi. Žáci budou vhodně zapojováni do
skupinové výuky a týmové práce (jako vedoucí i jako členové), vedeni k co nejlepším výkonům i v
předmětech, na které nejsou orientováni.
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10. Učební plán
Název, adresa školy: Soukromá střední škola pedagogiky a sociálních služeb, s. r. o.
Obrataň 148, 394 12 Obrataň
Název ŠVP:
Ekonomika a podnikání
Kód a název oboru vzdělání:
63 - 41 - M/01 Ekonomika a podnikání
Délka a forma vzdělávání:
4 roky, dálkové
Stupeň poskytovaného vzdělání:
střední vzdělání s maturitní zkouškou
Platnost ŠVP:
od 1. 9. 2019 počínaje 1. ročníkem
Předmět
Všeobecně vzdělávací předměty
Český jazyk a literatura
1. cizí jazyk *
2. cizí jazyk *
Základy společenských věd a
estetiky
Matematika
Fyzika
Chemie
Biologie
Odborné předměty
Informační a komunikační
technologie
Ekonomika
Účetnictví
Účetní software
Management
Marketing
Písemná komunikace a
administrativa
Psychologie a profesní
komunikace
Zbožíznalství
Základy práva
Ekonomická cvičení
Maturitní seminář
Celkový součet

zkratka

1

2

3

4

Celkem
za
studium

ČJL
CIJ
CIJ

26
28
8

24
28
8

24
28
8

24
28
8

98
112
32

ZSV

15

16

9

9

49

MAT
FYZ
CHE
BIO

15
0
15
12

16
0
0
0

24
0
0
9

15
12
0
0

70
12
15
21

ICT

0

0

6

6

12

EKO
UCE
USW
MAN
MAR

20
20
0
14
12

20
20
0
16
16

28
24
0
10
10

28
20
16
10
10

96
84
16
50
48

PKA

10

12

8

8

38

PSK

15

12

0

0
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ZBZ
ZPR
ECV
MAS

0
0
0
0
210

0
12
12
0
212

9
9
12
0
218

0
0
12
12
218

9
9
36
12
858

* Žáci volí dva cizí jazyky z nabídky školy: anglický jazyk, německý jazyk a ruský jazyk. První cizí
jazyk je vyučován s ohledem na minimální výstupní požadavek B2 podle Společného evropského rámce
pro jazyky. Druhý cizí jazyk je vyučován s ohledem na minimální výstupní požadavek B1 podle
Společného evropského rámce pro jazyky.
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11. Přehled rozpracování obsahu vzdělávání v RVP do ŠVP
Název, adresa školy: Soukromá střední škola pedagogiky a sociálních služeb, s. r. o.
Obrataň 148, 394 12 Obrataň
Název ŠVP:
Ekonomika a podnikání
Kód a název oboru vzdělání:
63 - 41 - M/01 Ekonomika a podnikání
Délka a forma vzdělávání:
4 roky, dálkové
Stupeň poskytovaného vzdělání:
střední vzdělání s maturitní zkouškou
Platnost ŠVP:
od 1. 9. 2019 počínaje 1. ročníkem
RVP denní forma
Vzdělávací oblasti a
obsahové okruhy
Jazykové
vzdělávání
- český jazyk
Jazykové
vzdělávání
- dva cizí jazyk *
Společenskovědní
vzdělávání

ŠVP dálková forma
Minimální
počet týd.
vyuč. h.
celkem
5

Minimáln
í počet
hodin
celkem
160

Vyučovací předmět

Viz
uč.pl.

94

Anglický jazyk
Ruský jazyk
Německý jazyk
Základy
společenských věd a
estetiky
Fyzika
Chemie
Biologie

Viz
uč.pl.

144

Viz
uč.pl.

45

Viz
uč.pl.
Viz
uč.pl.
Viz
uč.pl.
Viz
uč.pl.
Viz
uč.pl.
Viz
uč.pl.

12
15
17

Viz
uč.pl.
Viz
uč.pl.

4

512

5

160

Přírodovědné
vzdělávání

4

128

Matematické
vzdělávání
Estetické
vzdělávání

8

256

Matematika

5

160

Český jazyk a
literatura
Základy
společenských věd a
estetiky
Biologie

Vzdělávání pro
zdraví
Vzdělávání
v informačních a
komunikačních
technologiích
Ekonomika

8

256

4

128

Informační a
komunikační
technologie

9

288

Účetnictví a daně

6

192

Ekonomika
Ekonomická cvičení
Účetnictví
Účetní software

6

192

Počet
vyučovacích
hodin celkem

Český jazyk a
literatura

16

Obchodní činnosti

Počet
hodin
za rok

Management
Marketing
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Viz
uč.pl.
Viz
uč.pl
Viz
uč.pl.
Viz
uč.pl.

70
4
4

12

96
36
84
16
50
48

Využití
disponibilních
hodin

Komunikace

6

192

Z disponibilních
hodin
Disponibilní
hodiny
Celkem

46

1472

128

4096

Písemná
komunikace a
administrativa
Psychologie a
profesní
komunikace
Zbožíznalství
Základy práva
Maturitní seminář

Viz
uč.pl.
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Viz
uč.pl.

27

Viz
uč.pl.

9
21
12

9
21
12
42

858

42

* Žáci volí dva cizí jazyky z nabídky školy: anglický jazyk, německý jazyk a ruský jazyk. První cizí
jazyk je vyučován s ohledem na minimální výstupní požadavek B2 podle Společného evropského rámce
pro jazyky. Druhý cizí jazyk je vyučován s ohledem na minimální výstupní požadavek B1 podle
Společného evropského rámce pro jazyky.
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12. Učební osnovy
Všeobecně vzdělávací předměty
Název, adresa školy: Soukromá střední škola pedagogiky a sociálních služeb, s. r. o.
Obrataň 148, 394 12 Obrataň
Název ŠVP:
Ekonomika a podnikání
Kód a název oboru vzdělání:
63 - 41 - M/01 Ekonomika a podnikání
Délka a forma vzdělávání:
4 roky, dálkové
Název vyučovacího předmětu:
Český jazyk a literatura
Celková hodinová dotace:
98
Stupeň poskytovaného vzdělání:
střední vzdělání s maturitní zkouškou
Platnost ŠVP:
od 1. 9. 2019 počínaje 1. ročníkem
Vzdělávací oblast: Jazykové vzdělávání a komunikace
Hodinová dotace: 26 konzultačních hodin v 1. ročníku, 24 konzultačních hodin ve 2., 3., a 4. Ročníku
Pojetí vyučovací předmětu
Obecný cíl
Jazykové vzdělávání v českém jazyce a v literatuře vychovává žáky ke sdělnému, kultivovanému
jazykovému projevu a podílí se na rozvoji jejich duševního života. Obecným cílem jazykového a
literárního vzdělávání je rozvíjet komunikační kompetenci žáků a naučit je užívat jazyka jako prostředku
k dorozumívání a myšlení, k přijímání, sdělování a výměně informací na základě jazykových a
slohových znalostí. Jazykové vzdělávání se rovněž podílí na rozvoji sociálních kompetencí žáků. K
dosažení tohoto cíle přispívá i estetické vzdělávání a naopak estetické vzdělávání prohlubuje znalosti
jazykové a kultivuje jazykový projev žáků.
Český jazyk a literatura se vyučuje v odborné učebně. Řád učebny je nedílným vybavením učebny,
dodržování uvedených pravidel je pro každého žáka závazné.
Vzdělávání směřuje k tomu, aby žáci:
− uplatňovali český jazyk v rovině recepce, reprodukce a interpretace;
− využívali jazykových vědomostí a dovedností v praktickém životě, vyjadřovali se
srozumitelně a souvisle, formulovali a obhajovali své názory;
− chápali význam kultury osobního projevu pro společenské a pracovní uplatnění;
− získávali a kriticky hodnotili informace z různých zdrojů a předávali je vhodným
způsobem s ohledem na jejich uživatele;
− chápali jazyk jako jev, v němž se odráží historický a kulturní vývoj národa.
Formy a metody práce se volí podle charakteru učiva a cílů vzdělávání:
- frontální výuka s demonstračními pomůckami, obrazovým materiálem
- skupinová práce (s využitím internetu, odborné literatury, pracovních listů)
- projekty
- audiovizuální pomůcky
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Přesahy: Cizí jazyk – slovní druhy, tvoření slov, morfologie, skladba, stylistika
Základy společenských věd a estetiky – stylistika, slovní zásoba
Písemná komunikace a administrativa – gramatika, stylistika
Výuka probíhá formou konzultací. Klade se důraz na samostudium a průběžné procvičování.
Na začátku studia žáci obdrží maturitní okruhy.
Rozpis učiva
Ročník: 1.: 26 hodin

Výstup

Učivo

Žák:
- rozlišuje spisovný jazyk, hovorový jazyk,
dialekty a stylově příznakové jevy a ve
vlastním projevu volí prostředky adekvátní
komunikační situaci
- vysvětlí zákonitosti vývoje češtiny
- řídí se zásadami správné výslovnosti
- v písemném projevu uplatňuje znalosti
českého pravopisu
- v písemném i mluveném projevu využívá
poznatků z tvarosloví
- pracuje s nejnovějšími normativními
příručkami českého jazyka
- orientuje se v soustavě jazyků
- odhaluje a opravuje jazykové nedostatky a
chyby
- používá adekvátní slovní zásoby včetně
příslušné odborné terminologie
-nahradí běžné cizí slovo českým
ekvivalentem a naopak
- orientuje se ve výstavbě textu
-uplatňuje znalosti ze skladby při logickém
vyjadřování

1. Zdokonalování jazykových vědomostí a
dovedností
-vstupní jazykový test – opakování učiva ze
ZŠ

-vhodně se prezentuje, argumentuje a
obhajuje svá stanoviska:
-ovládá techniku mluveného slova, umí klást
otázky a vhodně formulovat odpovědi
-využívá emocionální a emotivní stránky
mluveného slova, vyjadřuje postoje neutrální,
pozitivní (pochválit) i negativní (kritizovat,
polemizovat)
-vyjadřuje se věcně správně, jasně a
srozumitelně

2. Komunikační a slohová výchova
- slohotvorní činitelé objektivní a subjektivní
- komunikační situace, komunikační
strategie
- vyjadřování přímé i zprostředkované
technickými prostředky, monologické
i dialogické, neformální i formální,
připravené i nepřipravené
- projevy prostě sdělovací, prakticky
odborné, jejich základní znaky, postupy a

-praktická cvičení zaměřená na:
-jazykovědu, český národní jazyk a jeho
útvary, jazykovou kulturu a postavení mezi
ostatními jazyky
-zvukové prostředky a ortoepické normy
jazyka
-tvoření slov a slovní zásobu vzhledem
k příslušnému oboru vzdělání (slova a slovní
zásoba, slovníky, tvoření slov skládáním,
odvozování
-morfologii (funkční tvarosloví, substantiva,
adjektiva, pronomina, numeralia, verba,
adverbia, prepozice, konjunkce, partikule,
interjekce
-skladbu (pojetí skladby, syntaktické vztahy,
větné členy, souvětí)
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-přednese krátký projev
-vystihne charakteristické znaky různých
druhů textu a rozdíly mezi nimi
-rozpozná funkční styl, dominantní slohový
postup a v typických příkladech slohový
útvar
-posoudí kompozici textu, jeho slovní zásobu
a skladbu
-sestaví jednoduché zpravodajské a
propagační útvary (zpráva, reportáž,
pozvánka, nabídka…)
-odborně se vyjadřuje o jevech svého oboru
v základních útvarech odborného stylu,
především popisného a výkladového
-sestaví základní projevy administrativního
stylu, vhodně používá jednotlivé slohové
postupy a základní útvary
-má přehled o slohových postupech
uměleckého stylu

prostředky (osobní dopisy, krátké informační
útvary, osnova)
- vyprávění
- druhy řečnických projevů
- grafická a formální úprava jednotlivých
písemných projevů

- zjišťuje potřebné informace z dostupných
zdrojů, umí si je vybírat a přistupovat k nim
kriticky
- používá klíčová slova při vyhledávání
informačních pramenů samostatně
zpracovává informace
-rozumí obsahu textu a jeho částí
-pořizuje z odborného textu výpisky a výtah
-dělá si poznámky z přednášek a jiných
veřejných projevů
-vypracuje anotaci
-má přehled o denním tisku a tisku své
zájmové oblasti
-má přehled o knihovnách a jejich službách
-zaznamenává bibliografické údaje

3. Práce s textem a získávání
informací
- informatická výchova, knihovny a jejich
služby, noviny, časopisy a jiná periodika,
internet
literatura
-teorie literatury (techniky a druhy čtení, s
důrazem na čtení studijní, orientace v textu,
rozbor z hlediska sémantiky, kompozice a
stylu, druhy a žánry textu, získávání a
zpracování informací z textu, odborného a
administrativního, např.ve formě anotace,
konspektu, osnovy, resumé, jejich třídění a
hodnocení,
zpětná reprodukce textu, jeho transformace
do podoby, práce s různými příručkami pro
školu a veřejnost)
-mimoevropské literatury (sumerská,
egyptská, indická, hebrejská, čínská)
-antická literatura (řecká, římská), středověká
literatura (raný středověk, rom.doba,
vrcholný středověk-gotika, evropský, český)
-jazykové proudy v české literatuře 9.13.století
- samostatné projekty

-zopakuje si probrané učivo, systematicky si
utřídí poznatky

4. Opakování a prověřování znalostí,
hodnocení a sebehodnocení
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Ročník: 2.:

24 hodin

Výstup

Učivo

Žák:
- rozlišuje spisovný jazyk, hovorový jazyk,
dialekty a stylově příznakové jevy a ve
vlastním projevu volí prostředky adekvátní
komunikační situaci
- řídí se zásadami správné výslovnosti
- v písemném projevu uplatňuje znalosti
českého pravopisu
- v písemném i mluveném projevu využívá
poznatků z tvarosloví
- odhaluje a opravuje jazykové nedostatky a
chyby
- používá adekvátní slovní zásoby včetně
příslušné odborné terminologie
- orientuje se ve výstavbě textu
-uplatňuje znalosti ze skladby při logickém
vyjadřování

1. Zdokonalování jazykových vědomostí a
dovedností
-opakování učiva z 1. ročníku
praktická cvičení zaměřená na:
-jazykovědu, český národní jazyk a jeho
útvary, jazykovou kulturu a postavení mezi
ostatními jazyky
-zvukové prostředky a ortoepické normy
jazyka
-tvoření slov a slovní zásobu vzhledem
k příslušnému oboru vzdělání (slova a slovní
zásoba, slovníky, tvoření slov skládáním,
odvozování
-morfologii (funkční tvarosloví, substantiva,
adjektiva, pronomina, numeralia, verba,
adverbia, prepozice, konjunkce, partikule,
interjekce
-skladbu (pojetí skladby, syntaktické vztahy,
větné členy, souvětí)

-vhodně se prezentuje, argumentuje a
obhajuje svá stanoviska
-ovládá techniku mluveného slova, umí klást
otázky a vhodně formulovat odpovědi
-využívá emocionální a emotivní stránky
mluveného slova, vyjadřuje postoje neutrální,
pozitivní (pochválit) i negativní (kritizovat,
polemizovat)
-vyjadřuje se věcně správně, jasně a
srozumitelně
-přednese krátký projev
-vystihne charakteristické znaky různých
druhů textu a rozdíly mezi nimi
-rozpozná funkční styl, dominantní slohový
postup a v typických příkladech slohový
útvar
-posoudí kompozici textu, jeho slovní zásobu
a skladbu

2. Komunikační a slohová výchova
-komunikační situace, komunikační strategie
- projevy prakticky odborné, administrativní,
jejich základní znaky, postupy a prostředky
(zápis z porady, pozvánka, pracovní
hodnocení, výklad, popis)
- grafická a formální úprava jednotlivých
písemných projevů
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-sestaví jednoduché zpravodajské a
propagační útvary (zpráva, reportáž,
pozvánka, nabídka…)
-odborně se vyjadřuje o jevech svého oboru
v základních útvarech odborného stylu,
především popisného a výkladového
-sestaví základní projevy administrativního
stylu, vhodně používá jednotlivé slohové
postupy a základní útvary
- zjišťuje potřebné informace z dostupných
zdrojů, umí si je vybírat a přistupovat k nim
kriticky
- používá klíčová slova při vyhledávání
informačních pramenů
-samostatně zpracovává informace
-rozumí obsahu textu a jeho částí
-pořizuje z odborného textu výpisky a výtah
-dělá si poznámky z přednášek a jiných
veřejných projevů
-vypracuje anotaci
-má přehled o denním tisku a tisku své
zájmové oblasti
-má přehled o knihovnách a jejich službách
-zaznamenává bibliografické údaje
-zopakuje si probrané učivo, systematicky si
utřídí poznatky

Ročník: 3.:

3. Práce s textem a získávání
informací
-literatura
- orientace v textu, rozbor z hlediska
sémantiky, kompozice a stylu
-renesance evropská a česká (Jan Hus,
husitská literatura, pohusitská)
-barokní literatura (evropská, česká)
-klasicismus (evropský, český)
-světový romantismus
-práce s textem
- samostatné projekty

4. Opakování a prověřování znalostí,
hodnocení a sebehodnocení

24 hodin

Výstup

Učivo

Žák:

1. Zdokonalování jazykových vědomostí a
dovedností
-opakování učiva z 2. ročníku
-praktická cvičení zaměřená na:
-tvoření slov a slovní zásobu vzhledem
k příslušnému oboru vzdělání (slova a slovní
zásoba, slovníky, tvoření slov skládáním,
odvozování
-morfologii (funkční tvarosloví, substantiva,
adjektiva, pronomina, numeralia, verba,
adverbia, prepozice, konjunkce, partikule,
interjekce

- řídí se zásadami správné výslovnosti;
- v písemném projevu uplatňuje znalosti
českého pravopisu;
- v písemném i mluveném projevu využívá
poznatků z tvarosloví;
- odhaluje a opravuje jazykové nedostatky a
chyby
- používá adekvátní slovní zásoby včetně
příslušné odborné terminologie
- orientuje se ve výstavbě textu
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-uplatňuje znalosti ze skladby při logickém
vyjadřování

-skladbu (pojetí skladby, syntaktické vztahy,
větné členy, souvětí)

vhodně se prezentuje, argumentuje a
obhajuje svá stanoviska:
-ovládá techniku mluveného slova, umí klást
otázky a vhodně formulovat odpovědi
-využívá emocionální a emotivní stránky
mluveného slova, vyjadřuje postoje neutrální,
pozitivní (pochválit) i negativní (kritizovat,
polemizovat)
-vyjadřuje se věcně správně, jasně a
srozumitelně
-přednese krátký projev
-vystihne charakteristické znaky různých
druhů textu a rozdíly mezi nimi
-rozpozná funkční styl, dominantní slohový
postup a v typických příkladech slohový
útvar
-posoudí kompozici textu, jeho slovní zásobu
a skladbu
-sestaví jednoduché zpravodajské a
propagační útvary (zpráva, reportáž,
pozvánka, nabídka…)
-odborně se vyjadřuje o jevech svého oboru
v základních útvarech odborného stylu,
především popisného a výkladového
-sestaví základní projevy administrativního
stylu, vhodně používá jednotlivé slohové
postupy a základní útvary

2. Komunikační a slohová výchova
-komunikační situace, komunikační strategie
- projevy prakticky odborné, administrativní,
jejich základní znaky, postupy a prostředky
(úvaha, životopis, inzerát)
- grafická a formální úprava jednotlivých
písemných projevů

- zjišťuje potřebné informace z dostupných
zdrojů, umí si je vybírat a přistupovat k nim
kriticky;
- používá klíčová slova při vyhledávání
informačních pramenů;
-samostatně zpracovává informace
-rozumí obsahu textu a jeho částí
-pořizuje z odborného textu výpisky a výtah
-dělá si poznámky z přednášek a jiných
veřejných projevů
-vypracuje anotaci
-má přehled o denním tisku a tisku své
zájmové oblasti
-zaznamenává bibliografické údaje

3. Práce s textem a získávání
informací
literatura
-orientace v textu, rozbor z hlediska
sémantiky, kompozice a stylu
-světový realismus
(3 fáze konce 18. století, Májovci, Ruchovci,
Lumírovci)
-symbolismus, buřiči, moderna
-1. světová válka v literatuře
-literatura mezi dvěmi válečnými obdobími
-získávání a zpracování informací z textu
(odborného a administrativního, např. ve
formě anotace, konspektu, osnovy, resumé,
jejich třídění a hodnocení)
-zpětná reprodukce textu
- samostatné projekty
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zopakuje si probrané učivo, systematicky si
utřídí poznatky

Ročník: 4.:

4. Opakování a prověřování znalostí,
hodnocení a sebehodnocení

24 hodin

Výstup

Učivo

Žák:
- řídí se zásadami správné výslovnosti;
- v písemném projevu uplatňuje znalosti
českého pravopisu;
- v písemném i mluveném projevu využívá
poznatků z tvarosloví
- odhaluje a opravuje jazykové nedostatky a
chyby
- používá adekvátní slovní zásoby včetně
příslušné odborné terminologie
- orientuje se ve výstavbě textu
-uplatňuje znalosti ze skladby při logickém
vyjadřování

1. Zdokonalování jazykových vědomostí a
dovedností
-vstupní jazykový test – opakování učiva ze
ZŠ
-praktická cvičení zaměřená na:
-jazykovědu, český národní jazyk a jeho
útvary, jazykovou kulturu a postavení mezi
ostatními jazyky
-zvukové prostředky a ortoepické normy
jazyka
-tvoření slov a slovní zásobu vzhledem
k příslušnému oboru vzdělání, slova a slovní
zásoba, slovníky, tvoření slov skládáním,
odvozováním, morfologii, funkční tvarosloví,
substantiva, adjektiva, pronomina, numeralia,
verba, adverbia, prepozice, konjunkce,
partikule, interjekce
-skladbu (pojetí skladby, syntaktické vztahy,
větné členy, souvětí)

-vhodně se prezentuje, argumentuje a
obhajuje svá stanoviska
-ovládá techniku mluveného slova, umí klást
otázky a vhodně formulovat odpovědi
-využívá emocionální a emotivní stránky
mluveného slova, vyjadřuje postoje neutrální,
pozitivní (pochválit) i negativní (kritizovat,
polemizovat)
-vyjadřuje se věcně správně, jasně a
srozumitelně
-přednese krátký projev
-vystihne charakteristické znaky různých
druhů textu a rozdíly mezi nimi
-rozpozná funkční styl, dominantní slohový
postup a v typických příkladech slohový
útvar
-posoudí kompozici textu, jeho slovní zásobu
a skladbu

2. Komunikační a slohová výchova
- komunikační situace a komunikační
strategie
- vyjadřování přímé i zprostředkované
technickými prostředky, monologické
i dialogické, neformální i formální,
připravené i nepřipravené
- projevy prostě sdělovací, prakticky
odborné, jejich základní znaky, postupy a
prostředky (odpověď na jednoduché úřední
dopisy a inzerát, pracovní hodnocení,
reklamní leták, reportáž, zpráva)
- grafická a formální úprava jednotlivých
písemných projevů
-příprava na maturitní zkoušku
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-sestaví jednoduché zpravodajské a
propagační útvary (zpráva, reportáž,
pozvánka, nabídka…)
-odborně se vyjadřuje o jevech svého oboru
v základních útvarech odborného stylu,
především popisného a výkladového
-sestaví základní projevy administrativního
stylu, vhodně používá jednotlivé slohové
postupy a základní útvary
-má přehled o slohových postupech
uměleckého stylu
- zjišťuje potřebné informace z dostupných
zdrojů, umí si je vybírat a přistupovat k nim
kriticky
-samostatně zpracovává informace
-rozumí obsahu textu a jeho částí
-pořizuje z odborného textu výpisky a výtah
-dělá si poznámky z přednášek a jiných
veřejných projevů
-má přehled o denním tisku a tisku své
zájmové oblasti
-vypracovává anotace

3. Práce s textem a získávání
informací
-2.světová válka v literatuře
-poválečná literatura
-60.léta v české a světové literatuře
-česká literatura oficiální a neoficiální
- současná literatura
- orientace v textu, rozbor z hlediska
sémantiky, kompozice a stylu
- samostatné projekty
- příprava na maturitní zkoušku

-zopakuje si probrané učivo, systematicky si
utřídí poznatky

4. Opakování a prověřování znalostí,
hodnocení a sebehodnocení
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Název, adresa školy: Soukromá střední škola pedagogiky a sociálních služeb, s. r. o.
Obrataň 148, 394 12 Obrataň
Název ŠVP:
Ekonomika a podnikání
Kód a název oboru vzdělání:
63 - 41 - M/01 Ekonomika a podnikání
Délka a forma vzdělávání:
4 roky, dálkové
Název vyučovacího předmětu:
Anglický jazyk – jako 1. cizí jazyk
Celková hodinová dotace:
112
Stupeň poskytovaného vzdělání:
střední vzdělání s maturitní zkouškou
Platnost ŠVP:
od 1. 9. 2019 počínaje 1. ročníkem
Vzdělávací oblast: Jazykové vzdělávání a komunikace
Hodinová dotace: 28 konzultačních hodin v každém ročníku
Pojetí vyučovacího předmětu
Obecný cíl
Vzdělávání v cizích jazycích se významně podílí na přípravě žáků na aktivní život
v multikulturní společnosti, neboť vede žáky k získání jak obecných, tak komunikativních
kompetencí k dorozumění v situacích každodenního osobního a pracovního života. Připravuje
žáky k efektivní účasti v přímé i nepřímé komunikaci včetně přístupu k informačním zdrojům,
rozšiřuje jejich znalosti o světě. Současně přispívá k formování osobnosti žáků, učí je
toleranci k hodnotám jiných národů, rozvíjí jejich schopnost učit se po celý život.
Vzdělávání v cizím jazyce směřuje k osvojení takové úrovně komunikativních
jazykových kompetencí, která odpovídá:
úrovni B1 podle Společenského evropského referenčního rámce pro jazyky
akvizici slovní zásoby čítající minimálně 2300 lexikálních jednotek za studium, z čehož
obecně odborná a odborná terminologie tvoří u úrovně B1 minimálně 20 %.
Vzdělávání směřuje k tomu, aby žáci dovedli:
komunikovat v anglickém jazyce v různých situacích života, v projevech mluvených
i psaných, na všeobecná i odborná témata; volit adekvátní komunikační strategie
a jazykové prostředky
efektivně pracovat s anglickým textem včetně odborného, umět jej zpracovat
a využívat jako zdroje poznání i jako prostředku ke zkvalitňování svých jazykových znalostí
a dovedností
získávat informace o světě, zvláště o zemích studovaného jazyka, a získané poznatky
včetně odborných ze svého oboru využívat ke komunikaci
pracovat s informacemi a zdroji informací v cizím jazyce, včetně internetu nebo
CD-ROM, se slovníky, jazykovými aj. cizojazyčnými příručkami, využívat tyto
informační zdroje ke studiu jazyka i k prohlubování svých všeobecných vědomostí
a dovedností
využívat vybrané metody a postupy efektivního studia cizího jazyka ke studiu dalších
jazyků, příp. k dalšímu vzdělávání, využívat vědomosti a dovednosti získané ve výuce
mateřského jazyka při studiu jazyků
chápat a respektovat tradice, zvyky a odlišné sociální a kulturní hodnoty jiných národů
a jazykových oblastí, ve vztahu k představitelům jiných kultur se projevovat v souladu se
zásadami demokracie
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K podpoře výuky anglického jazyka používáme multimediální výukové programy a internet, utváříme
příznivé školní prostředí, rozvíjíme a využíváme nabízené evropské programy. Integrujeme odborný
jazyk do výuky vytvářením podmínek pro částečnou výuku tematických celků vybraných předmětů
v anglickém jazyce. Navazujeme kontakty a spolupráci mezi školami doma i v zahraničí.
Pro motivaci žáků k učení cizích jazyků, pro jejich osobní zkušenost a poznání života
v multikulturní společnosti doporučujeme jejich účast na odborných jazykových pobytech a
zahraničních stážích.
Obsah učiva je v ŠVP přizpůsoben formě dálkového studia.
Výsledky vzdělávání jsou v ŠVP diferencovány podle úrovní jazykových kompetencí
lingvistických, sociolingvistických a pragmatických.
Přesahy: Český jazyk a literatura – slovní druhy, tvoření slov, morfologie, skladba, stylistika, literatura
Matematika – číslice, číslovky, základní matematické vědomosti a dovednosti
Základy společenských věd a estetiky – soudobý svět, modernizace společnosti
Biologie – péče o zdraví, části lidského těla
Ekonomika – odborná terminologie
Management – odborná terminologie
Písemná komunikace a administrativa – životopis, obchodní dopis
Informační a komunikační technologie – práce s internetem a s jazykovými programy
Výuka probíhá formou konzultací. Klade se důraz na samostudium a průběžné procvičování.
Na začátku studia žáci obdrží maturitní okruhy. Tematické celky jsou voleny dle jazykové úrovně žáků.
Při výuce se používá audio-videotechnika, hry, obrazový a kopírovaný materiál, názorné pomůcky,
časopisy, počítače, slovníky, mapy, encyklopedie, autentické texty, gramatické přehledy, jazykové
příručky.
Rozpis učiva
Ročník: 1.: 28 hodin

Výstup

Učivo

Žák:
- rozumí přiměřeným souvislým projevům a
diskusím rodilých mluvčích pronášeným
ve standardním hovorovém tempu
- odhaduje význam neznámých výrazů podle
kontextu a způsobu tvoření
- nalezne v promluvě hlavní a vedlejší
myšlenky a důležité informace;
- porozumí školním a pracovním pokynům;
- rozpozná význam obecných sdělení a
hlášení
- čte s porozuměním věcně jazykově
přiměřené texty, orientuje se v textu
- sdělí obsah, hlavní myšlenky či informace
vyslechnuté nebo přečtené

Vstupní test
1. Řečové dovednosti
- receptivní řečová dovednost sluchová =
poslech s porozuměním monologických
i dialogických projevů (nahrávky k učebnici)
- receptivní řečová dovednost zraková = čtení
a práce s textem včetně odborného (učebnice,
pracovní sešity, anglický tisk)
- produktivní řečová dovednost ústní =
mluvení zaměřené situačně i tematicky
(osobní údaje, dům a domov, každodenní
život, volný čas, zábava, jídlo a nápoje)
- produktivní řečová dovednost písemná =
zpracování textu v podobě reprodukce,
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- přednese připravenou prezentaci ze svého
oboru a reaguje na jednoduché dotazy
publika
- vypráví jednoduché příběhy, zážitky,
popíše své pocity
- sdělí a zdůvodní svůj názor
- pronese jednoduše zformulovaný monolog
před publikem
- vyjadřuje se téměř bezchybně v běžných,
předvídatelných situacích
- dokáže experimentovat, zkoušet a hledat
způsoby vyjádření srozumitelné pro
posluchače
- zaznamená písemně podstatné myšlenky a
informace z textu, zformuluje vlastní
myšlenky a vytvoří text o událostech
a zážitcích v podobě popisu, sdělení,
vyprávění, dopisu a odpovědi na dopis
- vyjádří písemně svůj názor na text
- vyhledá, zformuluje a zaznamená
informace nebo fakta týkající se studovaného
oboru
- přeloží text a používá slovníky
i elektronické
- zapojí se do hovoru bez přípravy
- vyměňuje si informace, které jsou běžné při
neformálních hovorech
- zapojí se do odborné debaty nebo
argumentace, týká-li se známého tématu
- při pohovorech, na které je připraven, klade
vhodné otázky a reaguje na dotazy tazatele
- vyřeší většinu běžných denních situací,
které se mohou odehrát v cizojazyčném
prostředí;
- požádá o upřesnění nebo zopakování
sdělené informace, pokud nezachytí přesně
význam sdělení
- přeformuluje a objasní pronesené sdělení a
zprostředkuje informaci dalším lidem
- uplatňuje různé techniky čtení textu
- ověří si i sdělí získané informace písemně
- zaznamená vzkazy volajících
- vyplní jednoduchý neznámý formulář

osnovy, výpisků, anotací apod.(vlastní
zpracování situačně tematických bloků –
příprava k maturitní zkoušce)
-jednoduchý překlad (překlad textů
k tematickým okruhům)
-interaktivní řečové dovednosti = střídání
receptivních a produktivních činností
-interakce ústní
-interakce písemná

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

2. Jazykové prostředky
-výslovnost (zvukové prostředky jazyka –
anglická abeceda, výslovnost anglických
samohlásek a dvojhlásek, aspirované
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- komunikuje s jistou mírou sebedůvěry a
aktivně používá získanou slovní zásobu
včetně vybrané frazeologie v rozsahu daných
tematických okruhů, zejména v rutinních
situacích každodenního života,
a vlastních zálib
- používá opisné prostředky v neznámých
situacích, při vyjadřování složitých myšlenek
- používá vhodně základní odbornou slovní
zásobu ze svého studijního oboru
- uplatňuje základní způsoby tvoření slov v
jazyce
- dodržuje základní pravopisné normy v
písemném projevu, opravuje chyby

souhlásky, výslovnost anglických grafémů –
samohláskové znaky, samohláskové spřežky,
souhláskové znaky, druhy slabik, přízvuk –
slovní, větný, intonace – melodie klesavá,
stoupavá, smíšená)
-slovní zásoba a její tvoření
-gramatika (člen určitý a neurčitý, podstatná
jména – rod, č.,p.,that, this, those, these, dny
v týdnu, měsíce v roce, číslovky, psaní
datumu, to be, to have, modální slovesa –
can, must, may, přítomný čas prostý a
průběhový, minulý čas prostý a vyjadřování
budoucího času, tvorba otázek a odpovědí,
tvorba záporu, otázka a zápor pomocí slovesa
do, Saský genitiv, hodiny, rozkazovací
způsob)
-grafická podoba jazyka a pravopis

-vyjadřuje se ústně i písemně k tématům
osobního života a k tématům z oblasti
zaměření studijního oboru
-řeší pohotově a vhodně standardní řečové
situace i jednoduché a frekventované situace
týkající se pracovní činnosti
-domluví se v běžných situacích, získá i
poskytne informace
-používá stylisticky vhodné obraty
umožňující nekonfliktní vztahy a komunikaci

3. Tematické okruhy, komunikační situace
a jazykové funkce
- tematické okruhy: osobní údaje, dům a
domov, každodenní život, volný čas, zábava,
jídlo a nápoje, mezilidské vztahy, vyjádření
žádosti, prosby

-prokazuje faktické znalosti především o
geografických, demografických,
hospodářských, politických, kulturních
faktorech zemí dané jazykové oblasti, včetně
vybraných poznatků studijního oboru, a to i
z jiných vyučovacích předmětů a uplatňuje
také v porovnání s reáliemi mateřské země
-uplatňuje v komunikaci vhodně vybraná
sociokulturní specifika daných zemí

4. Poznatky o zemích
-reálie (Česká republika, Praha, Spojené
království Velké Británie a Irska)

-zopakuje si probrané učivo, systematicky si
utřídí poznatky

5. Opakování a prověřování znalostí,
hodnocení a sebehodnocení
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Ročník: 2.: 28 hodin

Výstup

Učivo

Žák:
- rozumí přiměřeným souvislým projevům a
diskusím rodilých mluvčích pronášeným
ve standardním hovorovém tempu
- odhaduje význam neznámých výrazů podle
kontextu a způsobu tvoření
- nalezne v promluvě hlavní a vedlejší
myšlenky a důležité informace
- porozumí školním a pracovním pokynům
- rozpozná význam obecných sdělení a
hlášení
- čte s porozuměním věcně i jazykově
přiměřené texty, orientuje se v textu,
- sdělí obsah, hlavní myšlenky či informace
vyslechnuté nebo přečtené
- přednese připravenou prezentaci ze svého
oboru a reaguje na jednoduché dotazy
publika
- vypráví jednoduché příběhy, zážitky,
popíše své pocity
- sdělí a zdůvodní svůj názor
- pronese jednoduše zformulovaný monolog
před publikem;
- vyjadřuje se téměř bezchybně v běžných,
předvídatelných situacích
- dokáže experimentovat, zkoušet a hledat
způsoby vyjádření srozumitelné pro
posluchače
- zaznamená písemně podstatné myšlenky a
informace z textu, zformuluje vlastní
myšlenky a vytvoří text o událostech
a zážitcích v podobě popisu, sdělení,
vyprávění, dopisu a odpovědi na dopis
- vyjádří písemně svůj názor na text
- vyhledá, zformuluje a zaznamená
informace nebo fakta týkající se studovaného
oboru
- přeloží text a používá slovníky
i elektronické
- zapojí se do hovoru bez přípravy
- vyměňuje si informace, které jsou běžné při
neformálních hovorech
- zapojí se do odborné debaty nebo
argumentace, týká-li se známého tématu
- při pohovorech, na které je připraven, klade

Vstupní test a opakování učiva z 1.ročníku
1. Řečové dovednosti
- receptivní řečová dovednost sluchová =
poslech s porozuměním monologických
i dialogických projevů (nahrávky k učebnici)
- receptivní řečová dovednost zraková = čtení
a práce s textem včetně odborného (učebnice,
pracovní sešity, anglický tisk)
- produktivní řečová dovednost ústní =
mluvení zaměřené situačně i tematicky
(cestování, služby, nakupování, zaměstnání)
- produktivní řečová dovednost písemná =
zpracování textu v podobě reprodukce,
osnovy, výpisků, anotací apod. (vlastní
zpracování situačně tematických bloků –
příprava k maturitní zkoušce)
-jednoduchý překlad (překlad textů
k tematickým okruhům)
-interaktivní řečové dovednosti = střídání
receptivních a produktivních činností
-interakce ústní
-interakce písemná
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vhodné otázky a reaguje na dotazy tazatele
- vyřeší většinu běžných denních situací,
které se mohou odehrát v cizojazyčném
prostředí
- požádá o upřesnění nebo zopakování
sdělené informace, pokud nezachytí přesně
význam sdělení
- přeformuluje a objasní pronesené sdělení a
zprostředkuje informaci dalším lidem
- uplatňuje různé techniky čtení textu
- ověří si i sdělí získané informace písemně
- zaznamená vzkazy volajících
- vyplní jednoduchý neznámý formulář
- vyslovuje srozumitelně co nejblíže
přirozené výslovnosti, rozlišuje základní
zvukové prostředky daného jazyka a koriguje
odlišnosti zvukové podoby jazyka
- komunikuje s jistou mírou sebedůvěry a
aktivně používá získanou slovní zásobu
včetně vybrané frazeologie v rozsahu daných
tematických okruhů, zejména v rutinních
situacích každodenního života,
a vlastních zálib
- používá opisné prostředky v neznámých
situacích, při vyjadřování složitých myšlenek
- používá vhodně základní odbornou slovní
zásobu ze svého studijního oboru
- uplatňuje základní způsoby tvoření slov v
jazyce;
- dodržuje základní pravopisné normy v
písemném projevu, opravuje chyby

2. Jazykové prostředky
-gramatika (přídavná jména – postavení a
stupňování pravidelné a nepravidelné,
zájmena – osobní, přivlastňovací, zvratná,
ukazovací, tázací, vztažná, neurčitá, many –
few, much - little, nepravidelná slovesa,
číslovky – početní úkony, předpřítomný čas
prostý a průběhový, minulý čas průběhový,
předminulý čas a předbudoucí čas, trpný rod
-grafická podoba jazyka a pravopis, věty
časové, místní, způsobové, srovnávací,
účinkové, příčinné a účelová)

-vyjadřuje se ústně i písemně k tématům
osobního života a k tématům z oblasti
zaměření studijního oboru
-řeší pohotově a vhodně standardní řečové
situace i jednoduché a frekventované situace
týkající se pracovní činnosti
-domluví se v běžných situacích, získá i
poskytne informace
-používá stylisticky vhodné obraty
umožňující nekonfliktní vztahy a komunikaci

3. Tematické okruhy, komunikační situace
a jazykové funkce

-prokazuje faktické znalosti především o
geografických, demografických,
hospodářských, politických, kulturních
faktorech zemí dané jazykové oblasti, včetně

4. Poznatky o zemích
-reálie (USA a Kanada)

- tematické okruhy: cestování, služby,
nakupování, zaměstnání
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vybraných poznatků studijního oboru, a to i
z jiných vyučovacích předmětů a uplatňuje
také v porovnání s reáliemi mateřské země
-uplatňuje v komunikaci vhodně vybraná
sociokulturní specifika daných zemí
-zopakuje si probrané učivo, systematicky si
utřídí poznatky

5. Opakování a prověřování znalostí,
hodnocení a sebehodnocení

Ročník: 3.: 28 hodin

Výstup

Učivo

Žák:
- rozumí přiměřeným souvislým projevům a
diskusím rodilých mluvčích pronášeným
ve standardním hovorovém tempu
- odhaduje význam neznámých výrazů podle
kontextu a způsobu tvoření
- nalezne v promluvě hlavní a vedlejší
myšlenky a důležité informace
- porozumí školním a pracovním pokynům;
- rozpozná význam obecných sdělení a
hlášení
- čte s porozuměním věcně i jazykově
přiměřené texty, orientuje se v textu
- sdělí obsah, hlavní myšlenky či informace
vyslechnuté nebo přečtené
- přednese připravenou prezentaci ze svého
oboru a reaguje na jednoduché dotazy
publika;
- vypráví jednoduché příběhy, zážitky,
popíše své pocity
- sdělí a zdůvodní svůj názor
- pronese jednoduše zformulovaný monolog
před publikem
- vyjadřuje se téměř bezchybně v běžných,
předvídatelných situacích
- dokáže experimentovat, zkoušet a hledat
způsoby vyjádření srozumitelné pro
posluchače
- zaznamená písemně podstatné myšlenky a
informace z textu, zformuluje vlastní
myšlenky a vytvoří text o událostech
a zážitcích v podobě popisu, sdělení,
vyprávění, dopisu a odpovědi na dopis

Vstupní test a opakování učiva z 2.ročníku
1 Řečové dovednosti
- receptivní řečová dovednost sluchová =
poslech s porozuměním monologických
i dialogických projevů (nahrávky k učebnici)
- receptivní řečová dovednost zraková = čtení
a práce s textem včetně odborného (učebnice,
pracovní sešity, anglický tisk)
- produktivní řečová dovednost ústní =
mluvení zaměřené situačně i tematicky (péče
o tělo a zdraví, zaměstnání, počasí, životopis,
nabídka a poptávka pracovních příležitostí,
péče o postižené a staré osoby)
– příprava k maturitní zkoušce (tematické
bloky)
-jednoduchý překlad (překlad textů
k tematickým okruhům)
-interaktivní řečové dovednosti = střídání
receptivních a produktivních činností
-interakce ústní
-interakce písemná
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- vyjádří písemně svůj názor na text
- vyhledá, zformuluje a zaznamená
informace nebo fakta týkající se studovaného
oboru
- přeloží text a používá slovníky
i elektronické
- zapojí se do hovoru bez přípravy
- vyměňuje si informace, které jsou běžné při
neformálních hovorech
- zapojí se do odborné debaty nebo
argumentace, týká-li se známého tématu
- při pohovorech, na které je připraven, klade
vhodné otázky a reaguje na dotazy tazatele
- vyřeší většinu běžných denních situací,
které se mohou odehrát v cizojazyčném
prostředí
- požádá o upřesnění nebo zopakování
sdělené informace, pokud nezachytí přesně
význam sdělení
- přeformuluje a objasní pronesené sdělení a
zprostředkuje informaci dalším lidem
- uplatňuje různé techniky čtení textu
- ověří si i sdělí získané informace písemně
- zaznamená vzkazy volajících
- vyplní jednoduchý neznámý formulář

- vyslovuje srozumitelně co nejblíže
přirozené výslovnosti, rozlišuje základní
zvukové prostředky daného jazyka a koriguje
odlišnosti zvukové podoby jazyka
- komunikuje s jistou mírou sebedůvěry a
aktivně používá získanou slovní zásobu
včetně vybrané frazeologie v rozsahu daných
tematických okruhů, zejména v rutinních
situacích každodenního života a vlastních
zálib
- používá opisné prostředky v neznámých
situacích, při vyjadřování složitých myšlenek
- používá vhodně základní odbornou slovní
zásobu ze svého studijního oboru
- uplatňuje základní způsoby tvoření slov v
jazyce
- dodržuje základní pravopisné normy v
písemném projevu, opravuje chyby

2. Jazykové prostředky
-gramatika (souslednost časová, věty
podmínkové, skutečné, neskutečné,
přípustkové, výsledkové, interpunkce,
užívání časů, gerundium a podstatné jméno
slovesné, příslovce a jejich stupňování,
předložky, spojky, citoslovce)

-vyjadřuje se ústně i písemně k tématům

3. Tematické okruhy, komunikační situace
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osobního života a k tématům z oblasti
zaměření studijního oboru
-řeší pohotově a vhodně standardní řečové
situace i jednoduché a frekventované situace
týkající se pracovní činnosti
-domluví se v běžných situacích, získá i
poskytne informace
-používá stylisticky vhodné obraty
umožňující nekonfliktní vztahy a komunikaci

a jazykové funkce
- tematické okruhy: pozvání, odmítnutí,
radost, zklamání, naděje, oblasti služeb a
základní slovní zásoba a terminologie

-prokazuje faktické znalosti především o
geografických, demografických,
hospodářských, politických, kulturních
faktorech zemí dané jazykové oblasti, včetně
vybraných poznatků studijního oboru, a to i
z jiných vyučovacích předmětů a uplatňuje
také v porovnání s reáliemi mateřské země
-uplatňuje v komunikaci vhodně vybraná
sociokulturní specifika daných zemí

4. Poznatky o zemích
-kultura a literatura anglicky hovořících
zemí)

-zopakuje si probrané učivo, systematicky si
utřídí poznatky

5. Opakování a prověřování znalostí,
hodnocení a sebehodnocení

Ročník: 4.: 28 hodin

Výstup

Učivo

Žák:
- rozumí přiměřeným souvislým projevům a
diskusím rodilých mluvčích pronášeným
ve standardním hovorovém tempu
- odhaduje význam neznámých výrazů podle
kontextu a způsobu tvoření
- nalezne v promluvě hlavní a vedlejší
myšlenky a důležité informace
- porozumí školním a pracovním pokynům
- rozpozná význam obecných sdělení a
hlášení
- čte s porozuměním věcně i jazykově
přiměřené texty, orientuje se v textu,
- sdělí obsah, hlavní myšlenky či informace
vyslechnuté nebo přečtené
- přednese připravenou prezentaci ze svého
oboru a reaguje na jednoduché dotazy
publika

Vstupní test a opakování učiva ze 3. ročníku
1. Řečové dovednosti
- receptivní řečová dovednost sluchová =
poslech s porozuměním monologických
i dialogických projevů (nahrávky k učebnici)
- receptivní řečová dovednost zraková = čtení
a práce s textem včetně odborného (učebnice,
pracovní sešity, anglický tisk)
- produktivní řečová dovednost ústní =
mluvení zaměřené situačně i tematicky na
oblast sociálních služeb
– příprava k maturitní zkoušce (tematické
bloky)
-produktivní řečová dovednost písemná
(žádost o příspěvek, ubytování, zařazení do
sítě sociálních služeb apod.)
-jednoduchý překlad (překlad textů
k tematickým okruhům)
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- vypráví jednoduché příběhy, zážitky,
popíše své pocity
- sdělí a zdůvodní svůj názor
- pronese jednoduše zformulovaný monolog
před publikem
- vyjadřuje se téměř bezchybně v běžných,
předvídatelných situacích
- dokáže experimentovat, zkoušet a hledat
způsoby vyjádření srozumitelné pro
posluchače
- zaznamená písemně podstatné myšlenky a
informace z textu, zformuluje vlastní
myšlenky a vytvoří text o událostech
a zážitcích v podobě popisu, sdělení,
vyprávění, dopisu a odpovědi na dopis
- vyjádří písemně svůj názor na text
- vyhledá, zformuluje a zaznamená
informace nebo fakta týkající se studovaného
oboru
- přeloží text a používá slovníky
i elektronické
- zapojí se do hovoru bez přípravy
- vyměňuje si informace, které jsou běžné při
neformálních hovorech
- zapojí se do odborné debaty nebo
argumentace, týká-li se známého tématu
- při pohovorech, na které je připraven, klade
vhodné otázky a reaguje na dotazy tazatele
- vyřeší většinu běžných denních situací,
které se mohou odehrát v cizojazyčném
prostředí
- požádá o upřesnění nebo zopakování
sdělené informace, pokud nezachytí přesně
význam sdělení
- přeformuluje a objasní pronesené sdělení a
zprostředkuje informaci dalším lidem
- uplatňuje různé techniky čtení textu
- ověří si i sdělí získané informace písemně
- zaznamená vzkazy volajících
- vyplní jednoduchý neznámý formulář

-interaktivní řečové dovednosti = střídání
receptivních a produktivních činností
-interakce ústní
-interakce písemná

- vyslovuje srozumitelně co nejblíže
přirozené výslovnosti, rozlišuje základní
zvukové prostředky daného jazyka a koriguje
odlišnosti zvukové podoby jazyka
- komunikuje s jistou mírou sebedůvěry a
aktivně používá získanou slovní zásobu
včetně vybrané frazeologie v rozsahu daných

2. Jazykové prostředky
-gramatika (ustálené výrazy, procvičování
celé gramatiky s ohledem na maturitní
zkoušku)
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tematických okruhů, zejména v rutinních
situacích každodenního života,
a vlastních zálib
- používá opisné prostředky v neznámých
situacích, při vyjadřování složitých myšlenek
- používá vhodně základní odbornou slovní
zásobu ze svého studijního oboru
- uplatňuje základní způsoby tvoření slov v
jazyce
- dodržuje základní pravopisné normy v
písemném projevu, opravuje chyby
-vyjadřuje se ústně i písemně k tématům
osobního života a k tématům z oblasti
zaměření studijního oboru
-řeší pohotově a vhodně standardní řečové
situace i jednoduché a frekventované situace
týkající se pracovní činnosti
-domluví se v běžných situacích, získá i
poskytne informace
-používá stylisticky vhodné obraty
umožňující nekonfliktní vztahy a komunikaci
-prokazuje faktické znalosti především o
geografických, demografických,
hospodářských, politických, kulturních
faktorech zemí dané jazykové oblasti, včetně
vybraných poznatků studijního oboru, a to i
z jiných vyučovacích předmětů a uplatňuje
také v porovnání s reáliemi mateřské země
-uplatňuje v komunikaci vhodně vybraná
sociokulturní specifika daných zemí

3. Tematické okruhy, komunikační situace
a jazykové funkce
- tematické okruhy: telefonní hovor,
orientace ve městě, jednoduché otázky,
marketing – podstata, nástroje, rozbor
konkurence, reklama, propagace

4. Poznatky o zemích
-kulturní, politické, hospodářské a sociální
dění v anglicky hovořících zemích

-zopakuje si probrané učivo, systematicky si 5. Opakování a prověřování znalostí,
utřídí poznatky
hodnocení a sebehodnocení
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Název, adresa školy: Soukromá střední škola pedagogiky a sociálních služeb, s. r. o.
Obrataň 148, 394 12 Obrataň
Název ŠVP:
Ekonomika a podnikání
Kód a název oboru vzdělání:
63 - 41 - M/01 Ekonomika a podnikání
Délka a forma vzdělávání:
4 roky, dálkové
Název vyučovacího předmětu:
Německý jazyk – jako 1. cizí jazyk
Celková hodinová dotace:
112
Stupeň poskytovaného vzdělání:
střední vzdělání s maturitní zkouškou
Platnost ŠVP:
od 1. 9. 2019 počínaje 1. ročníkem
Vzdělávací oblast: Jazykové vzdělávání a komunikace
Hodinová dotace: 28 konzultačních hodin v každém ročníku
Pojetí vyučovací předmětu
Vzdělávání v cizích jazycích se významně podílí na přípravě žáků na aktivní život
v multikulturní společnosti, neboť vede žáky k získání jak obecných, tak komunikativních
kompetencí k dorozumění v situacích každodenního osobního a pracovního života. Připravuje
žáky k efektivní účasti v přímé i nepřímé komunikaci včetně přístupu k informačním zdrojům,
rozšiřuje jejich znalosti o světě. Současně přispívá k formování osobnosti žáků, učí je
toleranci k hodnotám jiných národů, rozvíjí jejich schopnost učit se po celý život.
Vzdělávání v cizím jazyce směřuje k osvojení takové úrovně komunikativních
jazykových kompetencí, která odpovídá:
úrovni B1 podle Společenského evropského referenčního rámce pro jazyky
akvizici slovní zásoby čítající minimálně 2300 lexikálních jednotek za studium, z čehož
obecně odborná a odborná terminologie tvoří u úrovně B1 minimálně 20 %.
Vzdělávání směřuje k tomu, aby žáci dovedli:
komunikovat v německém jazyce v různých situacích života, v projevech mluvených
i psaných, na všeobecná i odborná témata; volit adekvátní komunikační strategie
a jazykové prostředky
efektivně pracovat s německým textem včetně odborného, umět jej zpracovat
a využívat jako zdroje poznání i jako prostředku ke zkvalitňování svých jazykových znalostí a
dovedností
získávat informace o světě, zvláště o zemích studovaného jazyka, a získané poznatky
včetně odborných ze svého oboru využívat ke komunikaci
pracovat s informacemi a zdroji informací v cizím jazyce, včetně internetu nebo
CD-ROM, se slovníky, jazykovými aj. cizojazyčnými příručkami, využívat tyto
informační zdroje ke studiu jazyka i k prohlubování svých všeobecných vědomostí
a dovedností
využívat vybrané metody a postupy efektivního studia cizího jazyka ke studiu dalších
jazyků, příp. k dalšímu vzdělávání, využívat vědomosti a dovednosti získané ve výuce
mateřského jazyka při studiu jazyků
chápat a respektovat tradice, zvyky a odlišné sociální a kulturní hodnoty jiných národů
a jazykových oblastí, ve vztahu k představitelům jiných kultur se projevovat v souladu se
zásadami demokracie.
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K podpoře výuky německého jazyka používáme multimediální výukové programy a internet, utváříme
příznivé školní prostředí, rozvíjíme a využíváme nabízené evropské programy. Integrujeme odborný
jazyk do výuky vytvářením podmínek pro částečnou výuku tematických celků vybraných předmětů
v německém jazyce. Navazujeme kontakty a spolupráci mezi školami doma i v zahraničí.
Pro motivaci žáků k učení cizích jazyků, pro jejich osobní zkušenost a poznání života
v multikulturní společnosti doporučujeme jejich účast na odborných jazykových pobytech a
zahraničních stážích.
Obsah učiva je v ŠVP přizpůsoben formě dálkového studia.
Výsledky vzdělávání jsou v ŠVP diferencovány podle úrovní jazykových kompetencí
lingvistických, sociolingvistických a pragmatických.
Přesahy: Český jazyk – slovní druhy, tvoření slov, morfologie, skladba, stylistika, literatura
Základy společenských věd a estetiky – soudobý svět, modernizace společnosti
Základy přírodních věd
Matematika – matematické pojmy, číslovky, číslice
Informační a komunikační technologie – práce s internetem
Biologie – lidské tělo
Písemná komunikace a administrativa – životopis
Výuka probíhá formou konzultací. Klade se důraz na samostudium a průběžné procvičování.
Na začátku studia žáci obdrží zkouškové okruhy. Žáci si mohou vybrat mezi německým a ruským
jazykem jako druhým cizím vyučovacím jazykem. Tematické celky jsou voleny dle jazykové úrovně
žáků. Při výuce se používá audio-videotechnika, hry, obrazový a kopírovaný materiál, názorné
pomůcky, časopisy, počítače, slovníky, mapy, encyklopedie, autentické texty, gramatické přehledy,
jazykové příručky.
Rozpis učivia
Ročník 1.: 28 hodin

Výstup

Učivo

Žák:
- rozumí přiměřeným souvislým projevům a
diskusím rodilých mluvčích pronášeným
ve standardním hovorovém tempu
- odhaduje význam neznámých výrazů podle
kontextu a způsobu tvoření
- nalezne v promluvě hlavní a vedlejší
myšlenky a důležité informace
- porozumí školním a pracovním pokynům;
- rozpozná význam obecných sdělení a
hlášení
- čte s porozuměním věcně i jazykově
přiměřené texty, orientuje se v textu,
- sdělí obsah, hlavní myšlenky či informace
vyslechnuté nebo přečtené

Vstupní test
1. Řečové dovednosti
- receptivní řečová dovednost sluchová =
poslech s porozuměním monologických
i dialogických projevů (nahrávky k učebnici)
- receptivní řečová dovednost zraková = čtení
a práce s textem včetně odborného (učebnice,
pracovní sešity, německý tisk)
- produktivní řečová dovednost ústní =
mluvení zaměřené situačně i tematicky
(pozdraví, představí sebe a jiné, počítá do sta,
uvede povolání a zeptá se na něj, pojmenuje
předměty v domě a v domácnosti, objedná a
zaplatí v restauraci, sdělí, co je zakázáno,
podá informace o čase)
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- přednese připravenou prezentaci ze svého
oboru a reaguje na jednoduché dotazy
publika
- vypráví jednoduché příběhy, zážitky,
popíše své pocity
- sdělí a zdůvodní svůj názor
- pronese jednoduše zformulovaný monolog
před publikem
- vyjadřuje se téměř bezchybně v běžných,
předvídatelných situacích
- dokáže experimentovat, zkoušet a hledat
způsoby vyjádření srozumitelné pro
posluchače
- zaznamená písemně podstatné myšlenky a
informace z textu, zformuluje vlastní
myšlenky a vytvoří text o událostech
a zážitcích v podobě popisu, sdělení,
vyprávění, dopisu a odpovědi na dopis
- vyjádří písemně svůj názor na text
- vyhledá, zformuluje a zaznamená
informace nebo fakta týkající se studovaného
oboru
- přeloží text a používá slovníky
i elektronické
- zapojí se do hovoru bez přípravy
- vyměňuje si informace, které jsou běžné při
neformálních hovorech
- zapojí se do odborné debaty nebo
argumentace, týká-li se známého tématu
- při pohovorech, na které je připraven, klade
vhodné otázky a reaguje na dotazy tazatele
- vyřeší většinu běžných denních situací,
které se mohou odehrát v cizojazyčném
prostředí
- požádá o upřesnění nebo zopakování
sdělené informace, pokud nezachytí přesně
význam sdělení
- přeformuluje a objasní pronesené sdělení a
zprostředkuje informaci dalším lidem
- uplatňuje různé techniky čtení textu
- ověří si i sdělí získané informace písemně
- zaznamená vzkazy volajících
- vyplní jednoduchý neznámý formulář

- produktivní řečová dovednost písemná =
zpracování textu v podobě reprodukce,
osnovy, výpisků, anotací apod.
-jednoduchý překlad (překlad textů
k tematickým okruhům)
-interaktivní řečové dovednosti = střídání
receptivních a produktivních činností
-interakce ústní
-interakce písemná

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

2. Jazykové prostředky
-výslovnost a pravopis
-přehlásky
- přízvuk – slovní, větný, intonace – melodie
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- komunikuje s jistou mírou sebedůvěry a
aktivně používá získanou slovní zásobu
včetně vybrané frazeologie v rozsahu daných
tematických okruhů, zejména v rutinních
situacích každodenního života,
a vlastních zálib
- používá opisné prostředky v neznámých
situacích, při vyjadřování složitých myšlenek
- používá vhodně základní odbornou slovní
zásobu ze svého studijního oboru
- uplatňuje základní způsoby tvoření slov v
jazyce
- dodržuje základní pravopisné normy v
písemném projevu, opravuje chyby

-slovní zásoba a její tvoření
-gramatika (podstatná jména – člen určitý a
neurčitý, jeho vynechávání, rod, číslo
jednotné a množné, skloňování, druhy
skloňování – silné, slabé, smíšené, přídavná
jména – skloňování po členu určitém a
neurčitém v jednotném a množném čísle,
stupňování přídavných jmen, zájmena a
jejich skloňování ve všech rodech, haben a
sein - časování
- věta oznamovací, věta tázací
-grafická podoba jazyka a pravopis

-vyjadřuje se ústně i písemně k tématům
osobního života a k tématům z oblasti
zaměření studijního oboru
-řeší pohotově a vhodně standardní řečové
situace i jednoduché a frekventované situace
týkající se pracovní činnosti
-domluví se v běžných situacích, získá i
poskytne informace
-používá stylisticky vhodné obraty
umožňující nekonfliktní vztahy a komunikaci

3. Tematické okruhy, komunikační situace
a jazykové funkce
- tematické okruhy: osobní údaje, dům a
domov, každodenní život, volný čas, zábava,
jídlo a nápoje, mezilidské vztahy, vyjádření
žádosti, prosby

-prokazuje faktické znalosti především o
geografických, demografických,
hospodářských, politických, kulturních
faktorech zemí dané jazykové oblasti, včetně
vybraných poznatků studijního oboru, a to i
z jiných vyučovacích předmětů a uplatňuje
také v porovnání s reáliemi mateřské země
-uplatňuje v komunikaci vhodně vybraná
sociokulturní specifika daných zemí

4. Poznatky o zemích
-reálie (Česká republika, Praha, Spolková
republika Německo)

-zopakuje si probrané učivo, systematicky si
utřídí poznatky

5. Opakování a prověřování znalostí,
hodnocení a sebehodnocení

Ročník: 2.: 28 hodin

Výstup

Učivo

Žák:
- rozumí přiměřeným souvislým projevům a
diskusím rodilých mluvčích pronášeným
ve standardním hovorovém tempu

Vstupní test – opakování učiva z 1.
ročníku
1. Řečové dovednosti
- receptivní řečová dovednost sluchová =
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- odhaduje význam neznámých výrazů podle
kontextu a způsobu tvoření
- nalezne v promluvě hlavní a vedlejší
myšlenky a důležité informace
- porozumí školním a pracovním pokynům
- rozpozná význam obecných sdělení a
hlášení
- čte s porozuměním věcně i jazykově
přiměřené texty, orientuje se v textu,
- sdělí obsah, hlavní myšlenky či informace
vyslechnuté nebo přečtené
- přednese připravenou prezentaci ze svého
oboru a reaguje na jednoduché dotazy
publika
- vypráví jednoduché příběhy, zážitky,
popíše své pocity
- sdělí a zdůvodní svůj názor
- pronese jednoduše zformulovaný monolog
před publikem
- vyjadřuje se téměř bezchybně v běžných,
předvídatelných situacích
- dokáže experimentovat, zkoušet a hledat
způsoby vyjádření srozumitelné pro
posluchače
- zaznamená písemně podstatné myšlenky a
informace z textu, zformuluje vlastní
myšlenky a vytvoří text o událostech
a zážitcích v podobě popisu, sdělení,
vyprávění, dopisu a odpovědi na dopis
- vyjádří písemně svůj názor na text
- vyhledá, zformuluje a zaznamená
informace nebo fakta týkající se studovaného
oboru
- přeloží text a používá slovníky
i elektronické
- zapojí se do hovoru bez přípravy
- vyměňuje si informace, které jsou běžné při
neformálních hovorech
- zapojí se do odborné debaty nebo
argumentace, týká-li se známého tématu
- při pohovorech, na které je připraven, klade
vhodné otázky a reaguje na dotazy tazatele
- vyřeší většinu běžných denních situací,
které se mohou odehrát v cizojazyčném
prostředí
- požádá o upřesnění nebo zopakování
sdělené informace, pokud nezachytí přesně
význam sdělení

poslech s porozuměním monologických
i dialogických projevů (nahrávky k učebnici)
- receptivní řečová dovednost zraková = čtení
a práce s textem včetně odborného (učebnice,
pracovní sešity, německý tisk)
- produktivní řečová dovednost ústní =
mluvení zaměřené situačně i tematicky
(nakoupí v obchodě, volný čas, bydlení)
- produktivní řečová dovednost písemná =
zpracování textu v podobě reprodukce,
osnovy, výpisků, anotací apod.
-jednoduchý překlad (překlad textů
k tematickým okruhům)
-interaktivní řečové dovednosti = střídání
receptivních a produktivních činností
-interakce ústní
-interakce písemná
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- přeformuluje a objasní pronesené sdělení a
zprostředkuje informaci dalším lidem
- uplatňuje různé techniky čtení textu
- ověří si i sdělí získané informace písemně
- zaznamená vzkazy volajících
- vyplní jednoduchý neznámý formulář
-vyslovuje srozumitelně co nejblíže přirozené
výslovnosti, rozlišuje základní zvukové
prostředky daného jazyka a koriguje
odlišnosti zvukové podoby jazyka
- komunikuje s jistou mírou sebedůvěry a
aktivně používá získanou slovní zásobu
včetně vybrané frazeologie v rozsahu daných
tematických okruhů, zejména v rutinních
situacích každodenního života,
a vlastních zálib
- používá opisné prostředky v neznámých
situacích, při vyjadřování složitých myšlenek
- používá vhodně základní odbornou slovní
zásobu ze svého studijního oboru
- uplatňuje základní způsoby tvoření slov v
jazyce
- dodržuje základní pravopisné normy v
písemném projevu, opravuje chyby
-vyjadřuje se ústně i písemně k tématům
osobního života a k tématům z oblasti
zaměření studijního oboru
-řeší pohotově a vhodně standardní řečové
situace i jednoduché a frekventované situace
týkající se pracovní činnosti
-domluví se v běžných situacích, získá i
poskytne informace
-používá stylisticky vhodné obraty
umožňující nekonfliktní vztahy a komunikaci
-prokazuje faktické znalosti především o
geografických, demografických,
hospodářských, politických, kulturních
faktorech zemí dané jazykové oblasti, včetně
vybraných poznatků studijního oboru, a to i
z jiných vyučovacích předmětů a uplatňuje
také v porovnání s reáliemi mateřské země
-uplatňuje v komunikaci vhodně vybraná
sociokulturní specifika daných zemí

2. Jazykové prostředky
- číslovky (základní, řadové, násobné)
-slovesa způsobová (durfen, konnen, mogen,
mussen, sollen, wollen, wissen)
-slovesa sein, haben, Arden
-slovesa slabá např.fragen
-slovesa silná např. schreiben
-slovesa smíšená např. Kenin
-rozkazovací způsob
-slovesa s předponami
-nepravidelná slovesa

3. Tematické okruhy, komunikační situace
a jazykové funkce
- tematické okruhy: zdraví a nemoc, všední
den, orientace ve městě, nakupování,
vyjádření názoru, sociální péče

4. Poznatky o zemích
-reálie (Berlín, německy hovořící země)
-politická a hospodářská situace německy
hovořících zemí – vývoj a současnost

-zopakuje si probrané učivo, systematicky si
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utřídí poznatky

5. Opakování a prověřování znalostí,
hodnocení a sebehodnocení

Ročník: 3.: 28 hodin

Výstup

Učivo

Žák:
- rozumí přiměřeným souvislým projevům a
diskusím rodilých mluvčích pronášeným
ve standardním hovorovém tempu
- odhaduje význam neznámých výrazů podle
kontextu a způsobu tvoření
- nalezne v promluvě hlavní a vedlejší
myšlenky a důležité informace
- porozumí školním a pracovním pokynům
- rozpozná význam obecných sdělení a
hlášení
- čte s porozuměním věcně i jazykově
přiměřené texty, orientuje se v textu,
- sdělí obsah, hlavní myšlenky či informace
vyslechnuté nebo přečtené
- přednese připravenou prezentaci ze svého
oboru a reaguje na jednoduché dotazy
publika
- vypráví jednoduché příběhy, zážitky,
popíše své pocity
- sdělí a zdůvodní svůj názor
- pronese jednoduše zformulovaný monolog
před publikem
- vyjadřuje se téměř bezchybně v běžných,
předvídatelných situacích
- dokáže experimentovat, zkoušet a hledat
způsoby vyjádření srozumitelné pro
posluchače
- zaznamená písemně podstatné myšlenky a
informace z textu, zformuluje vlastní
myšlenky a vytvoří text o událostech
a zážitcích v podobě popisu, sdělení,
vyprávění, dopisu a odpovědi na dopis
- vyjádří písemně svůj názor na text
- vyhledá, zformuluje a zaznamená
informace nebo fakta týkající se studovaného
oboru
- přeloží text a používá slovníky

Vstupní test – opakování učiva z 2.ročníku
1. Řečové dovednosti
- receptivní řečová dovednost sluchová =
poslech s porozuměním monologických
i dialogických projevů (nahrávky k učebnici)
- receptivní řečová dovednost zraková = čtení
a práce s textem včetně odborného (učebnice,
pracovní sešity, německý tisk)
- produktivní řečová dovednost ústní =
mluvení zaměřené situačně i tematicky
(počasí, geografie ČR a Německa, životní
prostředí – odpad, nebezpečné tendence
v ochraně životního prostředí, plýtvání
energetickými zdroji)
- produktivní řečová dovednost písemná =
zpracování textu v podobě reprodukce,
osnovy, výpisků, anotací apod.
-jednoduchý překlad (překlad textů
k tematickým okruhům)
-interaktivní řečové dovednosti = střídání
receptivních a produktivních činností
-interakce ústní
-interakce písemná
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i elektronické
- zapojí se do hovoru bez přípravy
- vyměňuje si informace, které jsou běžné při
neformálních hovorech
- zapojí se do odborné debaty nebo
argumentace, týká-li se známého tématu
- při pohovorech, na které je připraven, klade
vhodné otázky a reaguje na dotazy tazatele
- vyřeší většinu běžných denních situací,
které se mohou odehrát v cizojazyčném
prostředí
- požádá o upřesnění nebo zopakování
sdělené informace, pokud nezachytí přesně
význam sdělení
- přeformuluje a objasní pronesené sdělení a
zprostředkuje informaci dalším lidem
- uplatňuje různé techniky čtení textu
- ověří si i sdělí získané informace písemně
- zaznamená vzkazy volajících
- vyplní jednoduchý neznámý formulář
- vyslovuje srozumitelně co nejblíže
přirozené výslovnosti, rozlišuje základní
zvukové prostředky daného jazyka a koriguje
odlišnosti zvukové podoby jazyka
- komunikuje s jistou mírou sebedůvěry a
aktivně používá získanou slovní zásobu
včetně vybrané frazeologie v rozsahu daných
tematických okruhů, zejména v rutinních
situacích každodenního života,
a vlastních zálib
- používá opisné prostředky v neznámých
situacích, při vyjadřování složitých myšlenek
- používá vhodně základní odbornou slovní
zásobu ze svého studijního oboru
- uplatňuje základní způsoby tvoření slov v
jazyce
- dodržuje základní pravopisné normy v
písemném projevu, opravuje chyby

2. Jazykové prostředky
- slovesné tvary-infinitiv, příčestí přítomné,
minulé
-slovesné tvary určité
-způsob – oznamovací, rozkazovací,
konjuktiv
-časy – přítomný, minulý, předminulý,
souminulý, budoucí
-způsobová slovesa – minulý a budoucí čas
-nepravidelná slovesa

-vyjadřuje se ústně i písemně k tématům
osobního života a k tématům z oblasti
zaměření studijního oboru
-řeší pohotově a vhodně standardní řečové
situace i jednoduché a frekventované situace
týkající se pracovní činnosti
-domluví se v běžných situacích, získá i
poskytne informace

3. Tematické okruhy, komunikační situace
a jazykové funkce
- tematické okruhy: jednoduché otázky,
cestování, marketing, telefonování,
vyplňování formuláře, životopis
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-používá stylisticky vhodné obraty
umožňující nekonfliktní vztahy a komunikaci
-prokazuje faktické znalosti především o
geografických, demografických,
hospodářských, politických, kulturních
faktorech zemí dané jazykové oblasti, včetně
vybraných poznatků studijního oboru, a to i
z jiných vyučovacích předmětů a uplatňuje
také v porovnání s reáliemi mateřské země
-uplatňuje v komunikaci vhodně vybraná
sociokulturní specifika daných zemí

4. Poznatky o zemích
-školství německy hovořících zemí,
zdravotnictví, sociální péče

-zopakuje si probrané učivo, systematicky si
utřídí poznatky

5. Opakování a prověřování znalostí,
hodnocení a sebehodnocení

Ročník: 4.: 28 hodin

Výstup

Učivo

Žák:
- rozumí přiměřeným souvislým projevům a
diskusím rodilých mluvčích pronášeným
ve standardním hovorovém tempu
- odhaduje význam neznámých výrazů podle
kontextu a způsobu tvoření
- nalezne v promluvě hlavní a vedlejší
myšlenky a důležité informace
- porozumí školním a pracovním pokynům;
- rozpozná význam obecných sdělení a
hlášení
- čte s porozuměním věcně i jazykově
přiměřené texty, orientuje se v textu,
- sdělí obsah, hlavní myšlenky či informace
vyslechnuté nebo přečtené
- přednese připravenou prezentaci ze svého
oboru a reaguje na jednoduché dotazy
publika
- vypráví jednoduché příběhy, zážitky,
popíše své pocity
- sdělí a zdůvodní svůj názor
- pronese jednoduše zformulovaný monolog
před publikem
- vyjadřuje se téměř bezchybně v běžných,

Vstupní test – opakování učiva z 3.
ročníku
1. Řečové dovednosti
- receptivní řečová dovednost sluchová =
poslech s porozuměním monologických
i dialogických projevů (nahrávky k učebnici)
- receptivní řečová dovednost zraková = čtení
a práce s textem včetně odborného (učebnice,
pracovní sešity, německý tisk)
- produktivní řečová dovednost ústní =
mluvení zaměřené situačně i tematicky
(korespondence, v bance, obraty
společenského styku- představování, omluvy,
rozhořčení, ujištění, sliby, pozvání,
blahopřání)
- produktivní řečová dovednost písemná =
zpracování textu v podobě reprodukce,
osnovy, výpisků, anotací apod.
-jednoduchý překlad (překlad textů
k tematickým okruhům)
-interaktivní řečové dovednosti = střídání
receptivních a produktivních činností
-interakce ústní
-interakce písemná
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předvídatelných situacích
- dokáže experimentovat, zkoušet a hledat
způsoby vyjádření srozumitelné pro
posluchače
- zaznamená písemně podstatné myšlenky a
informace z textu, zformuluje vlastní
myšlenky a vytvoří text o událostech
a zážitcích v podobě popisu, sdělení,
vyprávění, dopisu a odpovědi na dopis
- vyjádří písemně svůj názor na text
- vyhledá, zformuluje a zaznamená
informace nebo fakta týkající se studovaného
oboru
- přeloží text a používá slovníky
i elektronické
- zapojí se do hovoru bez přípravy
- vyměňuje si informace, které jsou běžné při
neformálních hovorech
- zapojí se do odborné debaty nebo
argumentace, týká-li se známého tématu
- při pohovorech, na které je připraven, klade
vhodné otázky a reaguje na dotazy tazatele
- vyřeší většinu běžných denních situací,
které se mohou odehrát v cizojazyčném
prostředí
- požádá o upřesnění nebo zopakování
sdělené informace, pokud nezachytí přesně
význam sdělení
- přeformuluje a objasní pronesené sdělení a
zprostředkuje informaci dalším lidem
- uplatňuje různé techniky čtení textu
- ověří si i sdělí získané informace písemně
- zaznamená vzkazy volajících
- vyplní jednoduchý neznámý formulář
- vyslovuje srozumitelně co nejblíže
přirozené výslovnosti, rozlišuje základní
zvukové prostředky daného jazyka a koriguje
odlišnosti zvukové podoby jazyka
- komunikuje s jistou mírou sebedůvěry a
aktivně používá získanou slovní zásobu
včetně vybrané frazeologie v rozsahu daných
tematických okruhů, zejména v rutinních
situacích každodenního života,
a vlastních zálib
- používá opisné prostředky v neznámých
situacích, při vyjadřování složitých myšlenek
- používá vhodně základní odbornou slovní

2. Jazykové prostředky
-příslovce-zájmenná příslovce, vztažná,
ukazovací
-předložky – s 2.,3.,4. pádem
-spojky- souřadící-slučovací, vylučovací,
odporovací, důvodové, důsledkové,
podřadící, časové, spojka dass
-účelové a způsobové věty
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zásobu ze svého studijního oboru
- uplatňuje základní způsoby tvoření slov v
jazyce
- dodržuje základní pravopisné normy v
písemném projevu, opravuje chyby
vyjadřuje se ústně i písemně k tématům
osobního života a k tématům z oblasti
zaměření studijního oboru
-řeší pohotově a vhodně standardní řečové
situace i jednoduché a frekventované situace
týkající se pracovní činnosti
-domluví se v běžných situacích, získá i
poskytne informace
-používá stylisticky vhodné obraty
umožňující nekonfliktní vztahy a komunikaci
-prokazuje faktické znalosti především o
geografických, demografických,
hospodářských, politických, kulturních
faktorech zemí dané jazykové oblasti, včetně
vybraných poznatků studijního oboru, a to i
z jiných vyučovacích předmětů a uplatňuje
také v porovnání s reáliemi mateřské země
-uplatňuje v komunikaci vhodně vybraná
sociokulturní specifika daných zemí
-zopakuje si probrané učivo, systematicky si
utřídí poznatky

3. Tematické okruhy, komunikační situace
a jazykové funkce
-tematické okruhy: korespondence, v bance,
obraty společenského styku- představování,
omluvy, rozhořčení, ujištění, sliby, pozvání,
blahopřání)

4. Poznatky o zemích
-kultura německy hovořících zemí (literatura,
hudba, malířství, sochařství, divadlo…)

5. Opakování a prověřování znalostí,
hodnocení a sebehodnocení

Ruský jazyk
Název, adresa školy: Soukromá střední škola pedagogiky a sociálních služeb, s. r. o.
Obrataň 148, 394 12 Obrataň
Název ŠVP:
Ekonomika a podnikání
Kód a název oboru vzdělání:
63 - 41 - M/01 Ekonomika a podnikání
Délka a forma vzdělávání:
4 roky, dálkové
Název vyučovacího předmětu:
Ruský jazyk – jako 1. cizí jazyk
Celková hodinová dotace:
112
Stupeň poskytovaného vzdělání:
střední vzdělání s maturitní zkouškou
Platnost ŠVP:
od 1. 9. 2019 počínaje 1. ročníkem
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Vzdělávací oblast: Jazykové vzdělávání a komunikace
Hodinová dotace: 28 konzultačních hodin v každém ročníku
Pojetí vyučovací předmětu
Vzdělávání v cizích jazycích se významně podílí na přípravě žáků na aktivní život
v multikulturní společnosti, neboť vede žáky k získání jak obecných, tak komunikativních
kompetencí k dorozumění v situacích každodenního osobního a pracovního života. Připravuje
žáky k efektivní účasti v přímé i nepřímé komunikaci včetně přístupu k informačním zdrojům,
rozšiřuje jejich znalosti o světě. Současně přispívá k formování osobnosti žáků, učí je
toleranci k hodnotám jiných národů, rozvíjí jejich schopnost učit se po celý život.
Vzdělávání v cizím jazyce směřuje k osvojení takové úrovně komunikativních
jazykových kompetencí, která odpovídá:
úrovni B1 podle Společenského evropského referenčního rámce pro jazyky
akvizici slovní zásoby čítající minimálně 2300 lexikálních jednotek za studium, z čehož
obecně odborná a odborná terminologie tvoří u úrovně B1 minimálně 20 %
Vzdělávání směřuje k tomu, aby žáci dovedli:
komunikovat v ruském jazyce v různých situacích života, v projevech mluvených
i psaných, na všeobecná i odborná témata; volit adekvátní komunikační strategie
a jazykové prostředky
efektivně pracovat s ruským textem včetně odborného, umět jej zpracovat
a využívat jako zdroje poznání i jako prostředku ke zkvalitňování svých jazykových znalostí a
dovedností
získávat informace o světě, zvláště o zemích studovaného jazyka, a získané poznatky
včetně odborných ze svého oboru využívat ke komunikaci
pracovat s informacemi a zdroji informací v cizím jazyce, včetně internetu nebo
CD-ROM, se slovníky, jazykovými aj. cizojazyčnými příručkami, využívat tyto
informační zdroje ke studiu jazyka i k prohlubování svých všeobecných vědomostí
a dovedností
využívat vybrané metody a postupy efektivního studia cizího jazyka ke studiu dalších
jazyků, příp. k dalšímu vzdělávání, využívat vědomosti a dovednosti získané ve výuce
mateřského jazyka při studiu jazyků
chápat a respektovat tradice, zvyky a odlišné sociální a kulturní hodnoty jiných národů
a jazykových oblastí, ve vztahu k představitelům jiných kultur se projevovat v souladu se
zásadami demokracie.
K podpoře výuky ruského jazyka používáme multimediální výukové programy a internet, utváříme
příznivé školní prostředí, rozvíjíme a využíváme nabízené evropské programy. Integrujeme odborný
jazyk do výuky vytvářením podmínek pro částečnou výuku tematických celků vybraných předmětů
v ruském jazyce.
Pro motivaci žáků k učení cizích jazyků, pro jejich osobní zkušenost a poznání života
v multikulturní společnosti doporučujeme jejich účast na odborných jazykových pobytech a
zahraničních stážích.
Obsah učiva je v ŠVP přizpůsoben formě dálkového studia.
Výsledky vzdělávání jsou v ŠVP diferencovány podle úrovní jazykových kompetencí
lingvistických, sociolingvistických a pragmatických.
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Přesahy: Český jazyk – slovní druhy, tvoření slov, morfologie, skladba, stylistika, literatura
Základy společenských věd a estetiky – soudobý svět, modernizace společnosti
Základy přírodních věd
Matematika – matematické pojmy, číslovky, číslice
Informační a komunikační technologie – práce s internetem
Biologie – lidské tělo
Písemná komunikace a administrativa – životopis
Výuka probíhá formou konzultací. Klade se důraz na samostudium a průběžné procvičování.
Na začátku studia žáci obdrží zkouškové okruhy. Žáci si mohou vybrat mezi německým a ruským
jazykem jako druhým cizím vyučovacím jazykem. Tematické celky jsou voleny dle jazykové úrovně
žáků. Při výuce se používá audio-videotechnika, hry, obrazový a kopírovaný materiál, názorné
pomůcky, časopisy, počítače, slovníky, mapy, encyklopedie, autentické texty, gramatické přehledy,
jazykové příručky.
Pojetí vyučovací předmětu
Ročník: 1.: 28 hodin

Výstup

Učivo

Žák:
- rozumí přiměřeným souvislým projevům a
diskusím rodilých mluvčích pronášeným
ve standardním hovorovém tempu
- odhaduje význam neznámých výrazů podle
kontextu a způsobu tvoření
- nalezne v promluvě hlavní a vedlejší
myšlenky a důležité informace
- porozumí školním a pracovním pokynům
- rozpozná význam obecných sdělení a
hlášení
- čte s porozuměním věcně i jazykově
přiměřené texty, orientuje se v textu,
- sdělí obsah, hlavní myšlenky či informace
vyslechnuté nebo přečtené
- přednese připravenou prezentaci ze svého
oboru a reaguje na jednoduché dotazy
publika

Vstupní test
1. Řečové dovednosti
- receptivní řečová dovednost sluchová =
poslech s porozuměním monologických
i dialogických projevů (nahrávky k učebnici)
- receptivní řečová dovednost zraková = čtení
a práce s textem včetně odborného (učebnice,
pracovní sešity, ruský tisk),
- produktivní řečová dovednost ústní =
mluvení zaměřené situačně i tematicky
(pozdraví, představí sebe a jiné, počítá do sta,
uvede povolání a zeptá se na něj, pojmenuje
předměty v domě a v domácnosti, objedná a
zaplatí v restauraci, sdělí, podá informace o
čase)
- produktivní řečová dovednost písemná =
zpracování textu v podobě reprodukce,
osnovy, výpisků, anotací apod.

- vypráví jednoduché příběhy, zážitky,
popíše své pocity
- sdělí a zdůvodní svůj názor
- pronese jednoduše zformulovaný monolog
před publikem
- vyjadřuje se téměř bezchybně v běžných,
předvídatelných situacích
- dokáže experimentovat, zkoušet a hledat
způsoby vyjádření srozumitelné pro

-jednoduchý překlad (překlad textů
k tematickým okruhům)
-interaktivní řečové dovednosti = střídání
receptivních a produktivních činností
-interakce ústní
-interakce písemná
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posluchače
- zaznamená písemně podstatné myšlenky a
informace z textu, zformuluje vlastní
myšlenky a vytvoří text o událostech
a zážitcích v podobě popisu, sdělení,
vyprávění, dopisu a odpovědi na dopis
- vyjádří písemně svůj názor na text
- vyhledá, zformuluje a zaznamená
informace nebo fakta týkající se studovaného
oboru
- přeloží text a používá slovníky
i elektronické
- zapojí se do hovoru bez přípravy
- vyměňuje si informace, které jsou běžné při
neformálních hovorech
- zapojí se do odborné debaty nebo
argumentace, týká-li se známého tématu
- při pohovorech, na které je připraven, klade
vhodné otázky a reaguje na dotazy tazatele
- vyřeší většinu běžných denních situací,
které se mohou odehrát v cizojazyčném
prostředí
- požádá o upřesnění nebo zopakování
sdělené informace, pokud nezachytí přesně
význam sdělení
- přeformuluje a objasní pronesené sdělení a
zprostředkuje informaci dalším lidem
- uplatňuje různé techniky čtení textu
- ověří si i sdělí získané informace písemně
- zaznamená vzkazy volajících
- vyplní jednoduchý neznámý formulář
- vyslovuje srozumitelně co nejblíže
přirozené výslovnosti, rozlišuje základní
zvukové prostředky daného jazyka a koriguje
odlišnosti zvukové podoby jazyka
- komunikuje s jistou mírou sebedůvěry a
aktivně používá získanou slovní zásobu
včetně vybrané frazeologie v rozsahu daných
tematických okruhů, zejména v rutinních
situacích každodenního života,
a vlastních zálib
- používá opisné prostředky v neznámých
situacích, při vyjadřování složitých myšlenek
- používá vhodně základní odbornou slovní
zásobu ze svého studijního oboru
- uplatňuje základní způsoby tvoření slov v
jazyce

2. Jazykové prostředky
- ruská abeceda
-výslovnost a pravopis
- přízvuk – slovní, větný, intonace
-slovní zásoba a její tvoření
-gramatika (podstatná jména - rod, rozdíly
ruských a českých podstatných jmen,
přechylování, vyjádření životnosti a
neživotnosti, číslo jednotné a množné, pád a
vzor, nesklonná podstatná jména a
skloňování příjmení, přídavná jména –
skloňování, stupňování, jmenné tvary a
zpodstatnělá přídavná jména, zájmena a
jejich skloňování ve všech rodech,
- skladba – podmět, přísudek, vyjádření
českého být a mít, zápor, vazby s infinitivem,
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- dodržuje základní pravopisné normy v
písemném projevu, opravuje chyby

shoda přísudku s podmětem, přívlastek,
přístavek, předmět
-měkký a tvrdý znak
- psaní velkých písmen
-dělení slova na konci řádku

-vyjadřuje se ústně i písemně k tématům
osobního života a k tématům z oblasti
zaměření studijního oboru
-řeší pohotově a vhodně standardní řečové
situace i jednoduché a frekventované situace
týkající se pracovní činnosti
-domluví se v běžných situacích, získá i
poskytne informace
-používá stylisticky vhodné obraty
umožňující nekonfliktní vztahy a komunikaci

3. Tematické okruhy, komunikační situace
a jazykové funkce
- tematické okruhy: osobní údaje, dům a
domov, každodenní život, volný čas,
mezilidské vztahy, vyjádření žádosti, prosby

-prokazuje faktické znalosti především o
geografických, demografických,
hospodářských, politických, kulturních
faktorech zemí dané jazykové oblasti, včetně
vybraných poznatků studijního oboru, a to i
z jiných vyučovacích předmětů a uplatňuje
také v porovnání s reáliemi mateřské země
-uplatňuje v komunikaci vhodně vybraná
sociokulturní specifika daných zemí

4. Poznatky o zemích
-reálie (Česká republika, Praha, Ruská
republika, Moskva)

-zopakuje si probrané učivo, systematicky si
utřídí poznatky

5. Opakování a prověřování znalostí,
hodnocení a sebehodnocení

Ročník: 2.: 28 hodin

Výstup

Učivo

Žák:
- rozumí přiměřeným souvislým projevům a
diskusím rodilých mluvčích pronášeným
ve standardním hovorovém tempu
- odhaduje význam neznámých výrazů podle
kontextu a způsobu tvoření
- nalezne v promluvě hlavní a vedlejší
myšlenky a důležité informace
- porozumí školním a pracovním pokynům
- rozpozná význam obecných sdělení a

Vstupní test – opakování učiva z 1.ročníku
1. Řečové dovednosti
- receptivní řečová dovednost sluchová =
poslech s porozuměním monologických
i dialogických projevů (nahrávky k učebnici)
- receptivní řečová dovednost zraková = čtení
a práce s textem včetně odborného (učebnice,
pracovní sešity, ruský tisk)
- produktivní řečová dovednost ústní =
mluvení zaměřené situačně i tematicky
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hlášení
- čte s porozuměním věcně i jazykově
přiměřené texty, orientuje se v textu,
- sdělí obsah, hlavní myšlenky či informace
vyslechnuté nebo přečtené
- přednese připravenou prezentaci ze svého
oboru a reaguje na jednoduché dotazy
publika
- vypráví jednoduché příběhy, zážitky,
popíše své pocity
- sdělí a zdůvodní svůj názor
- pronese jednoduše zformulovaný monolog
před publikem
- vyjadřuje se téměř bezchybně v běžných,
předvídatelných situacích
- dokáže experimentovat, zkoušet a hledat
způsoby vyjádření srozumitelné pro
posluchače
- zaznamená písemně podstatné myšlenky a
informace z textu, zformuluje vlastní
myšlenky a vytvoří text o událostech
a zážitcích v podobě popisu, sdělení,
vyprávění, dopisu a odpovědi na dopis
- vyjádří písemně svůj názor na text
- vyhledá, zformuluje a zaznamená
informace nebo fakta týkající se studovaného
oboru
- přeloží text a používá slovníky
i elektronické
- zapojí se do hovoru bez přípravy
- vyměňuje si informace, které jsou běžné při
neformálních hovorech
- zapojí se do odborné debaty nebo
argumentace, týká-li se známého tématu
- při pohovorech, na které je připraven, klade
vhodné otázky a reaguje na dotazy tazatele
- vyřeší většinu běžných denních situací,
které se mohou odehrát v cizojazyčném
prostředí
- požádá o upřesnění nebo zopakování
sdělené informace, pokud nezachytí přesně
význam sdělení
- přeformuluje a objasní pronesené sdělení a
zprostředkuje informaci dalším lidem
- uplatňuje různé techniky čtení textu
- ověří si i sdělí získané informace písemně
- zaznamená vzkazy volajících
- vyplní jednoduchý neznámý formulář

(nakoupí v obchodě, volný čas, bydlení)
- produktivní řečová dovednost písemná =
zpracování textu v podobě reprodukce,
osnovy, výpisků, anotací apod.
-jednoduchý překlad (překlad textů
k tematickým okruhům)
-interaktivní řečové dovednosti = střídání
receptivních a produktivních činností
-interakce ústní
-interakce písemná
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- vyslovuje srozumitelně co nejblíže
přirozené výslovnosti, rozlišuje základní
zvukové prostředky daného jazyka a koriguje
odlišnosti zvukové podoby jazyka
- komunikuje s jistou mírou sebedůvěry a
aktivně používá získanou slovní zásobu
včetně vybrané frazeologie v rozsahu daných
tematických okruhů, zejména v rutinních
situacích každodenního života,
a vlastních zálib
- používá opisné prostředky v neznámých
situacích, při vyjadřování složitých myšlenek
- používá vhodně základní odbornou slovní
zásobu ze svého studijního oboru
- uplatňuje základní způsoby tvoření slov v
jazyce
- dodržuje základní pravopisné normy v
písemném projevu, opravuje chyby

2. Jazykové prostředky
- číslovky (přehled číslovek základních a
řadových), skloňování základních číslovek a
víceslovných, vyjádření data a letopočtu,
čtení a zápis matematických úkonů
-slovesa – tvoření slovesných tvarů,
přítomný, minulý, budoucí čas, podmiňovací
způsob, rozkazovací způsob, nepravidelná
slovesa, slovesný vid, tvorba trpného rodu,
neurčité tvary slovesné, činné a trpné vazby,
přízvuk přídavných jmen slovesných
minulých trpných, přízvuk příčestí minulých
trpných
-nepravidelná slovesa

-vyjadřuje se ústně i písemně k tématům
osobního života a k tématům z oblasti
zaměření studijního oboru
-řeší pohotově a vhodně standardní řečové
situace i jednoduché a frekventované situace
týkající se pracovní činnosti
-domluví se v běžných situacích, získá i
poskytne informace
-používá stylisticky vhodné obraty
umožňující nekonfliktní vztahy a komunikaci

3. Tematické okruhy, komunikační situace
a jazykové funkce
- tematické okruhy: zdraví a nemoc, všední
den, orientace ve městě, sociální péče

-prokazuje faktické znalosti především o
geografických, demografických,
hospodářských, politických, kulturních
faktorech zemí dané jazykové oblasti, včetně
vybraných poznatků studijního oboru, a to i
z jiných vyučovacích předmětů a uplatňuje
také v porovnání s reáliemi mateřské země
-uplatňuje v komunikaci vhodně vybraná
sociokulturní specifika daných zemí

4. Poznatky o zemích

-zopakuje si probrané učivo, systematicky si
utřídí poznatky

5. Opakování a prověřování znalostí,
hodnocení a sebehodnocení

-reálie (významná ruská města)
-politická a hospodářská situace – vývoj a
současnost
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Ročník: 3.: 28 hodin

Výstup

Učivo

Žák:
- rozumí přiměřeným souvislým projevům a
diskusím rodilých mluvčích pronášeným
ve standardním hovorovém tempu
- odhaduje význam neznámých výrazů podle
kontextu a způsobu tvoření
- nalezne v promluvě hlavní a vedlejší
myšlenky a důležité informace
- porozumí školním a pracovním pokynům;
- rozpozná význam obecných sdělení a
hlášení
- čte s porozuměním věcně i jazykově
přiměřené texty, orientuje se v textu,
- sdělí obsah, hlavní myšlenky či informace
vyslechnuté nebo přečtené
- přednese připravenou prezentaci ze svého
oboru a reaguje na jednoduché dotazy
publika
- vypráví jednoduché příběhy, zážitky,
popíše své pocity
- sdělí a zdůvodní svůj názor
- pronese jednoduše zformulovaný monolog
před publikem
- vyjadřuje se téměř bezchybně v běžných,
předvídatelných situacích
- dokáže experimentovat, zkoušet a hledat
způsoby vyjádření srozumitelné pro
posluchače
- zaznamená písemně podstatné myšlenky a
informace z textu, zformuluje vlastní
myšlenky a vytvoří text o událostech
a zážitcích v podobě popisu, sdělení,
vyprávění, dopisu a odpovědi na dopis
- vyjádří písemně svůj názor na text
- vyhledá, zformuluje a zaznamená
informace nebo fakta týkající se studovaného
oboru
- přeloží text a používá slovníky
i elektronické
- zapojí se do hovoru bez přípravy
- vyměňuje si informace, které jsou běžné při
neformálních hovorech
- zapojí se do odborné debaty nebo
argumentace, týká-li se známého tématu
- při pohovorech, na které je připraven, klade

Vstupní test – opakování učiva z 2.ročníku
1. Řečové dovednosti
- receptivní řečová dovednost sluchová =
poslech s porozuměním monologických
i dialogických projevů (nahrávky k učebnici)
- receptivní řečová dovednost zraková = čtení
a práce s textem včetně odborného (učebnice,
pracovní sešity, ruský tisk)
- produktivní řečová dovednost ústní =
mluvení zaměřené situačně i tematicky
(počasí, geografie ČR a Ruska, životní
prostředí – odpad, nebezpečné tendence
v ochraně životního prostředí, plýtvání
energetickými zdroji)
- produktivní řečová dovednost písemná =
zpracování textu v podobě reprodukce,
osnovy, výpisků, anotací apod.
-jednoduchý překlad (překlad textů
k tematickým okruhům)
-interaktivní řečové dovednosti = střídání
receptivních a produktivních činností
-interakce ústní
-interakce písemná

73

vhodné otázky a reaguje na dotazy tazatele
- vyřeší většinu běžných denních situací,
které se mohou odehrát v cizojazyčném
prostředí
- požádá o upřesnění nebo zopakování
sdělené informace, pokud nezachytí přesně
význam sdělení
- přeformuluje a objasní pronesené sdělení a
zprostředkuje informaci dalším lidem;
- uplatňuje různé techniky čtení textu
- ověří si i sdělí získané informace písemně
- zaznamená vzkazy volajících
- vyplní jednoduchý neznámý formulář
- vyslovuje srozumitelně co nejblíže
přirozené výslovnosti, rozlišuje základní
zvukové prostředky daného jazyka a koriguje
odlišnosti zvukové podoby jazyka
- komunikuje s jistou mírou sebedůvěry a
aktivně používá získanou slovní zásobu
včetně vybrané frazeologie v rozsahu daných
tematických okruhů, zejména v rutinních
situacích každodenního života,
a vlastních zálib
- používá opisné prostředky v neznámých
situacích, při vyjadřování složitých myšlenek
- používá vhodně základní odbornou slovní
zásobu ze svého studijního oboru
- uplatňuje základní způsoby tvoření slov v
jazyce
- dodržuje základní pravopisné normy v
písemném projevu, opravuje chyby

2. Jazykové prostředky
- nepravidelná slovesa
- příslovce
- předložky
- předmět – vyjádření předmětu prostým
pádem, předložkovým pádem, vazby
některých přísudkových výrazů
- příslovečné určení – předložky určující
místo, čas, časové konstrukce se slovesy
pohybu
- předložky vyjadřující způsob, účel, příčinu
- příslovce způsobu, času

-vyjadřuje se ústně i písemně k tématům
osobního života a k tématům z oblasti
zaměření studijního oboru
-řeší pohotově a vhodně standardní řečové
situace i jednoduché a frekventované situace
týkající se pracovní činnosti
-domluví se v běžných situacích, získá i
poskytne informace
-používá stylisticky vhodné obraty
umožňující nekonfliktní vztahy a komunikaci

3. Tematické okruhy, komunikační situace
a jazykové funkce

-prokazuje faktické znalosti především o
geografických, demografických,
hospodářských, politických, kulturních
faktorech zemí dané jazykové oblasti, včetně

4. Poznatky o zemích

- tematické okruhy: jednoduché otázky,
cestování, marketing, telefonování,
vyplňování formuláře, životopis

-školství, zdravotnictví
-člověk, životní prostředí a moderní technika
74

vybraných poznatků studijního oboru, a to i
z jiných vyučovacích předmětů a uplatňuje
také v porovnání s reáliemi mateřské země
-uplatňuje v komunikaci vhodně vybraná
sociokulturní specifika daných zemí

a technologie

-zopakuje si probrané učivo, systematicky si
utřídí poznatky

5. Opakování a prověřování znalostí,
hodnocení a sebehodnocení

Ročník 4.: 28 hodin

Výstup

Učivo
Vstupní test – opakování učiva z 3.ročníku

Žák:
- rozumí přiměřeným souvislým
projevům a diskusím rodilých mluvčích
pronášeným
ve standardním hovorovém tempu;
- odhaduje význam neznámých výrazů
podle kontextu a způsobu tvoření;
- nalezne v promluvě hlavní a vedlejší
myšlenky a důležité informace;
- porozumí školním a pracovním
pokynům;
- rozpozná význam obecných sdělení a
hlášení
- čte s porozuměním věcně i jazykově
přiměřené texty, orientuje se v textu,
- sdělí obsah, hlavní myšlenky či
informace vyslechnuté nebo přečtené;
- přednese připravenou prezentaci ze
svého oboru a reaguje na jednoduché
dotazy
publika;
- vypráví jednoduché příběhy, zážitky,
popíše své pocity;
- sdělí a zdůvodní svůj názor;
- pronese jednoduše zformulovaný
monolog před publikem;
- vyjadřuje se téměř bezchybně
v běžných, předvídatelných situacích;
- dokáže experimentovat, zkoušet a
hledat způsoby vyjádření srozumitelné
pro posluchače;

1. Řečové dovednosti
- receptivní řečová dovednost sluchová = poslech
s porozuměním monologických
i dialogických projevů (nahrávky k učebnici)
- receptivní řečová dovednost zraková = čtení a
práce s textem včetně odborného (učebnice,
pracovní sešity, ruský tisk)
- produktivní řečová dovednost ústní = mluvení
zaměřené situačně i tematicky (korespondence,
obraty společenského styku- představování,
omluvy, rozhořčení, ujištění, sliby, pozvání,
blahopřání)
- produktivní řečová dovednost písemná =
zpracování textu v podobě reprodukce, osnovy,
výpisků, anotací apod.
-jednoduchý překlad (překlad textů k tematickým
okruhům)
-interaktivní řečové dovednosti = střídání
receptivních a produktivních činností
-interakce ústní
-interakce písemná
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- zaznamená písemně podstatné
myšlenky a informace z textu,
zformuluje vlastní myšlenky a vytvoří
text o událostech
a zážitcích v podobě popisu, sdělení,
vyprávění, dopisu a odpovědi na dopis
- vyjádří písemně svůj názor na text
- vyhledá, zformuluje a zaznamená
informace nebo fakta týkající se
studovaného oboru
- přeloží text a používá slovníky
i elektronické;
- zapojí se do hovoru bez přípravy
- vyměňuje si informace, které jsou
běžné při neformálních hovorech
- zapojí se do odborné debaty nebo
argumentace, týká-li se známého tématu
- při pohovorech, na které je připraven,
klade vhodné otázky a reaguje na dotazy
tazatele
- vyřeší většinu běžných denních situací,
které se mohou odehrát v cizojazyčném
prostředí;
- požádá o upřesnění nebo zopakování
sdělené informace, pokud nezachytí
přesně význam sdělení
- přeformuluje a objasní pronesené
sdělení a zprostředkuje informaci dalším
lidem;
- uplatňuje různé techniky čtení textu
- ověří si i sdělí získané informace
písemně
- zaznamená vzkazy volajících
- vyplní jednoduchý neznámý formulář
- vyslovuje srozumitelně co nejblíže
přirozené výslovnosti, rozlišuje základní
zvukové prostředky daného jazyka a
koriguje odlišnosti zvukové podoby
jazyka
- komunikuje s jistou mírou sebedůvěry a
aktivně používá získanou slovní zásobu
včetně vybrané frazeologie v rozsahu
daných tematických okruhů, zejména
v rutinních situacích každodenního
života,
a vlastních zálib

2. Jazykové prostředky
-přechodníky (tvorba, překlad do češtiny, minulý,
přítomný)
-infinitiv
-spojky, částice
-souvětí souřadné (slučovací, odporovací,
vylučovací, důsledkové, porovnání spojek i, a, ale)
-souvětí podřadné (věty časové, důvodové,
účelové, podmínkové, přípustkové, srovnávací,
účinkové)
-pravopis předpon a částic
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- používá opisné prostředky
v neznámých situacích, při vyjadřování
složitých myšlenek
- používá vhodně základní odbornou
slovní zásobu ze svého studijního oboru
- uplatňuje základní způsoby tvoření slov
v jazyce;
- dodržuje základní pravopisné normy
v písemném projevu, opravuje chyby
-vyjadřuje se ústně i písemně k tématům
osobního života a k tématům z oblasti
zaměření studijního oboru
-řeší pohotově a vhodně standardní
řečové situace i jednoduché a
frekventované situace týkající se
pracovní činnosti
-domluví se v běžných situacích, získá i
poskytne informace
-používá stylisticky vhodné obraty
umožňující nekonfliktní vztahy a
komunikaci

3. Tematické okruhy, komunikační situace a
jazykové funkce

-prokazuje faktické znalosti především o
geografických, demografických,
hospodářských, politických, kulturních
faktorech zemí dané jazykové oblasti,
včetně vybraných poznatků studijního
oboru, a to i z jiných vyučovacích
předmětů a uplatňuje také v porovnání
s reáliemi mateřské země
-uplatňuje v komunikaci vhodně vybraná
sociokulturní specifika daných zemí

4. Poznatky o zemích

-zopakuje si probrané učivo,
systematicky si utřídí poznatky

5. Opakování a prověřování znalostí,
hodnocení a sebehodnocení

-tematické okruhy: korespondence, obraty
společenského styku- představování, omluvy,
rozhořčení, ujištění, sliby, pozvání, blahopřání

-ruská kultura (literatura, hudba, malířství,
sochařství, divadlo…)
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Název, adresa školy: Soukromá střední škola pedagogiky a sociálních služeb, s. r. o.
Obrataň 148, 394 12 Obrataň
Název ŠVP:
Ekonomika a podnikání
Kód a název oboru vzdělání:
63 - 41 - M/01 Ekonomika a podnikání
Délka a forma vzdělávání:
4 roky, dálkové
Název vyučovacího předmětu:
Anglický jazyk – jako 2. cizí jazyk
Celková hodinová dotace:
32
Stupeň poskytovaného vzdělání:
střední vzdělání s maturitní zkouškou
Platnost ŠVP:
od 1. 9. 2019 počínaje 1. ročníkem
Vzdělávací oblast: Jazykové vzdělávání a komunikace
Hodinová dotace: 8 konzultačních hodin v každém ročníku
Pojetí vyučovacího předmětu
Obecný cíl
Vzdělávání v cizích jazycích se významně podílí na přípravě žáků na aktivní život
v multikulturní společnosti, neboť vede žáky k získání jak obecných, tak komunikativních
kompetencí k dorozumění v situacích každodenního osobního a pracovního života. Připravuje
žáky k efektivní účasti v přímé i nepřímé komunikaci včetně přístupu k informačním zdrojům,
rozšiřuje jejich znalosti o světě. Současně přispívá k formování osobnosti žáků, učí je
toleranci k hodnotám jiných národů, rozvíjí jejich schopnost učit se po celý život.
Vzdělávání v cizím jazyce směřuje k osvojení takové úrovně komunikativních
jazykových kompetencí, která odpovídá:
úrovni A2 podle Společenského evropského referenčního rámce pro jazyky
akvizici slovní zásoby čítající minimálně 2300 lexikálních jednotek za studium, z čehož
obecně odborná a odborná terminologie tvoří u úrovně A2 15% lexikálních jednotek.
Vzdělávání směřuje k tomu, aby žáci dovedli:
komunikovat v anglickém jazyce v různých situacích života, v projevech mluvených
i psaných, na všeobecná i odborná témata; volit adekvátní komunikační strategie
a jazykové prostředky
efektivně pracovat s anglickým textem včetně odborného, umět jej zpracovat
a využívat jako zdroje poznání i jako prostředku ke zkvalitňování svých jazykových znalostí
a dovedností
získávat informace o světě, zvláště o zemích studovaného jazyka, a získané poznatky
včetně odborných ze svého oboru využívat ke komunikaci
pracovat s informacemi a zdroji informací v cizím jazyce, včetně internetu nebo
CD-ROM, se slovníky, jazykovými aj. cizojazyčnými příručkami, využívat tyto
informační zdroje ke studiu jazyka i k prohlubování svých všeobecných vědomostí
a dovedností
využívat vybrané metody a postupy efektivního studia cizího jazyka ke studiu dalších
jazyků, příp. k dalšímu vzdělávání, využívat vědomosti a dovednosti získané ve výuce
mateřského jazyka při studiu jazyků
chápat a respektovat tradice, zvyky a odlišné sociální a kulturní hodnoty jiných národů
a jazykových oblastí, ve vztahu k představitelům jiných kultur se projevovat v souladu se
zásadami demokracie
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K podpoře výuky anglického jazyka používáme multimediální výukové programy a internet, utváříme
příznivé školní prostředí, rozvíjíme a využíváme nabízené evropské programy. Integrujeme odborný
jazyk do výuky vytvářením podmínek pro částečnou výuku tematických celků vybraných předmětů
v anglickém jazyce. Navazujeme kontakty a spolupráci mezi školami doma i v zahraničí.
Pro motivaci žáků k učení cizích jazyků, pro jejich osobní zkušenost a poznání života
v multikulturní společnosti doporučujeme jejich účast na odborných jazykových pobytech a
zahraničních stážích.
Obsah učiva je v ŠVP přizpůsoben formě dálkového studia.
Výsledky vzdělávání jsou v ŠVP diferencovány podle úrovní jazykových kompetencí
lingvistických, sociolingvistických a pragmatických.
Přesahy: Český jazyk a literatura – slovní druhy, tvoření slov, morfologie, skladba, stylistika, literatura
Matematika – číslice, číslovky, základní matematické vědomosti a dovednosti
Základy společenských věd a estetiky – soudobý svět, modernizace společnosti
Biologie – péče o zdraví, části lidského těla
Ekonomika – odborná terminologie
Management – odborná terminologie
Písemná komunikace a administrativa – životopis, obchodní dopis
Informační a komunikační technologie – práce s internetem a s jazykovými programy
Výuka probíhá formou konzultací. Klade se důraz na samostudium a průběžné procvičování.
Na začátku studia žáci obdrží maturitní okruhy. Tematické celky jsou voleny dle jazykové úrovně žáků.
Při výuce se používá audio-videotechnika, hry, obrazový a kopírovaný materiál, názorné pomůcky,
časopisy, počítače, slovníky, mapy, encyklopedie, autentické texty, gramatické přehledy, jazykové
příručky.
Rozpis učiva
Ročník: 1.: 8 hodin

Výstup

Učivo

Žák:
- rozumí přiměřeným souvislým projevům a
diskusím rodilých mluvčích pronášeným
ve standardním hovorovém tempu
- odhaduje význam neznámých výrazů podle
kontextu a způsobu tvoření
- nalezne v promluvě hlavní a vedlejší
myšlenky a důležité informace;
- porozumí školním a pracovním pokynům;
- rozpozná význam obecných sdělení a
hlášení
- čte s porozuměním věcně jazykově
přiměřené texty, orientuje se v textu
- sdělí obsah, hlavní myšlenky či informace
vyslechnuté nebo přečtené
- přednese připravenou prezentaci ze svého

Vstupní test
1. Řečové dovednosti
- receptivní řečová dovednost sluchová =
poslech s porozuměním monologických
i dialogických projevů (nahrávky k učebnici)
- receptivní řečová dovednost zraková = čtení
a práce s textem včetně odborného (učebnice,
pracovní sešity, anglický tisk)
- produktivní řečová dovednost ústní =
mluvení zaměřené situačně i tematicky
(osobní údaje, dům a domov, každodenní
život, volný čas, zábava, jídlo a nápoje)
- produktivní řečová dovednost písemná =
zpracování textu v podobě reprodukce,
osnovy, výpisků, anotací apod.(vlastní
79

oboru a reaguje na jednoduché dotazy
publika
- vypráví jednoduché příběhy, zážitky,
popíše své pocity
- sdělí a zdůvodní svůj názor
- pronese jednoduše zformulovaný monolog
před publikem
- vyjadřuje se téměř bezchybně v běžných,
předvídatelných situacích
- dokáže experimentovat, zkoušet a hledat
způsoby vyjádření srozumitelné pro
posluchače
- zaznamená písemně podstatné myšlenky a
informace z textu, zformuluje vlastní
myšlenky a vytvoří text o událostech
a zážitcích v podobě popisu, sdělení,
vyprávění, dopisu a odpovědi na dopis
- vyjádří písemně svůj názor na text
- vyhledá, zformuluje a zaznamená
informace nebo fakta týkající se studovaného
oboru
- přeloží text a používá slovníky
i elektronické
- zapojí se do hovoru bez přípravy
- vyměňuje si informace, které jsou běžné při
neformálních hovorech
- zapojí se do odborné debaty nebo
argumentace, týká-li se známého tématu
- při pohovorech, na které je připraven, klade
vhodné otázky a reaguje na dotazy tazatele
- vyřeší většinu běžných denních situací,
které se mohou odehrát v cizojazyčném
prostředí;
- požádá o upřesnění nebo zopakování
sdělené informace, pokud nezachytí přesně
význam sdělení
- přeformuluje a objasní pronesené sdělení a
zprostředkuje informaci dalším lidem
- uplatňuje různé techniky čtení textu
- ověří si i sdělí získané informace písemně
- zaznamená vzkazy volajících
- vyplní jednoduchý neznámý formulář

zpracování situačně tematických bloků –
příprava k maturitní zkoušce)
-jednoduchý překlad (překlad textů
k tematickým okruhům)
-interaktivní řečové dovednosti = střídání
receptivních a produktivních činností
-interakce ústní
-interakce písemná

- vyslovuje srozumitelně co nejblíže
přirozené výslovnosti, rozlišuje základní
zvukové prostředky daného jazyka a koriguje
odlišnosti zvukové podoby jazyka
- komunikuje s jistou mírou sebedůvěry a

2. Jazykové prostředky
-výslovnost (zvukové prostředky jazyka –
anglická abeceda, výslovnost anglických
samohlásek a dvojhlásek, aspirované
souhlásky, výslovnost anglických grafémů –
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aktivně používá získanou slovní zásobu
včetně vybrané frazeologie v rozsahu daných
tematických okruhů, zejména v rutinních
situacích každodenního života,
a vlastních zálib
- používá opisné prostředky v neznámých
situacích, při vyjadřování složitých myšlenek
- používá vhodně základní odbornou slovní
zásobu ze svého studijního oboru
- uplatňuje základní způsoby tvoření slov v
jazyce
- dodržuje základní pravopisné normy v
písemném projevu, opravuje chyby

samohláskové znaky, samohláskové spřežky,
souhláskové znaky, druhy slabik, přízvuk –
slovní, větný, intonace – melodie klesavá,
stoupavá, smíšená)
-slovní zásoba a její tvoření
-gramatika (člen určitý a neurčitý, podstatná
jména – rod, č.,p.,that, this, those, these, dny
v týdnu, měsíce v roce, číslovky, psaní
datumu, to be, to have, modální slovesa –
can, must, may, přítomný čas prostý a
průběhový, minulý čas prostý a vyjadřování
budoucího času, tvorba otázek a odpovědí,
tvorba záporu, otázka a zápor pomocí slovesa
do, Saský genitiv, hodiny, rozkazovací
způsob)
-grafická podoba jazyka a pravopis

-vyjadřuje se ústně i písemně k tématům
osobního života a k tématům z oblasti
zaměření studijního oboru
-řeší pohotově a vhodně standardní řečové
situace i jednoduché a frekventované situace
týkající se pracovní činnosti
-domluví se v běžných situacích, získá i
poskytne informace
-používá stylisticky vhodné obraty
umožňující nekonfliktní vztahy a komunikaci

3. Tematické okruhy, komunikační situace
a jazykové funkce
- tematické okruhy: osobní údaje, dům a
domov, každodenní život, volný čas, zábava,
jídlo a nápoje, mezilidské vztahy, vyjádření
žádosti, prosby

-prokazuje faktické znalosti především o
geografických, demografických,
hospodářských, politických, kulturních
faktorech zemí dané jazykové oblasti, včetně
vybraných poznatků studijního oboru, a to i
z jiných vyučovacích předmětů a uplatňuje
také v porovnání s reáliemi mateřské země
-uplatňuje v komunikaci vhodně vybraná
sociokulturní specifika daných zemí

4. Poznatky o zemích
-reálie (Česká republika, Praha, Spojené
království Velké Británie a Irska)

-zopakuje si probrané učivo, systematicky si
utřídí poznatky

5. Opakování a prověřování znalostí,
hodnocení a sebehodnocení
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Ročník: 2.: 8 hodin

Výstup

Učivo

Žák:
- rozumí přiměřeným souvislým projevům a
diskusím rodilých mluvčích pronášeným
ve standardním hovorovém tempu
- odhaduje význam neznámých výrazů podle
kontextu a způsobu tvoření
- nalezne v promluvě hlavní a vedlejší
myšlenky a důležité informace
- porozumí školním a pracovním pokynům
- rozpozná význam obecných sdělení a
hlášení
- čte s porozuměním věcně i jazykově
přiměřené texty, orientuje se v textu,
- sdělí obsah, hlavní myšlenky či informace
vyslechnuté nebo přečtené
- přednese připravenou prezentaci ze svého
oboru a reaguje na jednoduché dotazy
publika
- vypráví jednoduché příběhy, zážitky,
popíše své pocity
- sdělí a zdůvodní svůj názor
- pronese jednoduše zformulovaný monolog
před publikem;
- vyjadřuje se téměř bezchybně v běžných,
předvídatelných situacích
- dokáže experimentovat, zkoušet a hledat
způsoby vyjádření srozumitelné pro
posluchače
- zaznamená písemně podstatné myšlenky a
informace z textu, zformuluje vlastní
myšlenky a vytvoří text o událostech
a zážitcích v podobě popisu, sdělení,
vyprávění, dopisu a odpovědi na dopis
- vyjádří písemně svůj názor na text
- vyhledá, zformuluje a zaznamená
informace nebo fakta týkající se studovaného
oboru
- přeloží text a používá slovníky
i elektronické
- zapojí se do hovoru bez přípravy
- vyměňuje si informace, které jsou běžné při
neformálních hovorech
- zapojí se do odborné debaty nebo
argumentace, týká-li se známého tématu
- při pohovorech, na které je připraven, klade
vhodné otázky a reaguje na dotazy tazatele

Vstupní test a opakování učiva z 1.ročníku
1. Řečové dovednosti
- receptivní řečová dovednost sluchová =
poslech s porozuměním monologických
i dialogických projevů (nahrávky k učebnici)
- receptivní řečová dovednost zraková = čtení
a práce s textem včetně odborného (učebnice,
pracovní sešity, anglický tisk)
- produktivní řečová dovednost ústní =
mluvení zaměřené situačně i tematicky
(cestování, služby, nakupování, zaměstnání)
- produktivní řečová dovednost písemná =
zpracování textu v podobě reprodukce,
osnovy, výpisků, anotací apod. (vlastní
zpracování situačně tematických bloků –
příprava k maturitní zkoušce)
-jednoduchý překlad (překlad textů
k tematickým okruhům)
-interaktivní řečové dovednosti = střídání
receptivních a produktivních činností
-interakce ústní
-interakce písemná
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- vyřeší většinu běžných denních situací,
které se mohou odehrát v cizojazyčném
prostředí
- požádá o upřesnění nebo zopakování
sdělené informace, pokud nezachytí přesně
význam sdělení
- přeformuluje a objasní pronesené sdělení a
zprostředkuje informaci dalším lidem
- uplatňuje různé techniky čtení textu
- ověří si i sdělí získané informace písemně
- zaznamená vzkazy volajících
- vyplní jednoduchý neznámý formulář
- vyslovuje srozumitelně co nejblíže
přirozené výslovnosti, rozlišuje základní
zvukové prostředky daného jazyka a koriguje
odlišnosti zvukové podoby jazyka
- komunikuje s jistou mírou sebedůvěry a
aktivně používá získanou slovní zásobu
včetně vybrané frazeologie v rozsahu daných
tematických okruhů, zejména v rutinních
situacích každodenního života,
a vlastních zálib
- používá opisné prostředky v neznámých
situacích, při vyjadřování složitých myšlenek
- používá vhodně základní odbornou slovní
zásobu ze svého studijního oboru
- uplatňuje základní způsoby tvoření slov v
jazyce;
- dodržuje základní pravopisné normy v
písemném projevu, opravuje chyby

2. Jazykové prostředky
-gramatika (přídavná jména – postavení a
stupňování pravidelné a nepravidelné,
zájmena – osobní, přivlastňovací, zvratná,
ukazovací, tázací, vztažná, neurčitá, many –
few, much - little, nepravidelná slovesa,
číslovky – početní úkony, předpřítomný čas
prostý a průběhový, minulý čas průběhový,
předminulý čas a předbudoucí čas, trpný rod
-grafická podoba jazyka a pravopis, věty
časové, místní, způsobové, srovnávací,
účinkové, příčinné a účelová)

-vyjadřuje se ústně i písemně k tématům
osobního života a k tématům z oblasti
zaměření studijního oboru
-řeší pohotově a vhodně standardní řečové
situace i jednoduché a frekventované situace
týkající se pracovní činnosti
-domluví se v běžných situacích, získá i
poskytne informace
-používá stylisticky vhodné obraty
umožňující nekonfliktní vztahy a komunikaci

3. Tematické okruhy, komunikační situace
a jazykové funkce

-prokazuje faktické znalosti především o
geografických, demografických,
hospodářských, politických, kulturních
faktorech zemí dané jazykové oblasti, včetně
vybraných poznatků studijního oboru, a to i

4. Poznatky o zemích
-reálie (USA a Kanada)

- tematické okruhy: cestování, služby,
nakupování, zaměstnání
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z jiných vyučovacích předmětů a uplatňuje
také v porovnání s reáliemi mateřské země
-uplatňuje v komunikaci vhodně vybraná
sociokulturní specifika daných zemí
-zopakuje si probrané učivo, systematicky si
utřídí poznatky

5. Opakování a prověřování znalostí,
hodnocení a sebehodnocení

Ročník: 3.: 8 hodin

Výstup

Učivo

Žák:
- rozumí přiměřeným souvislým projevům a
diskusím rodilých mluvčích pronášeným
ve standardním hovorovém tempu
- odhaduje význam neznámých výrazů podle
kontextu a způsobu tvoření
- nalezne v promluvě hlavní a vedlejší
myšlenky a důležité informace
- porozumí školním a pracovním pokynům;
- rozpozná význam obecných sdělení a
hlášení
- čte s porozuměním věcně i jazykově
přiměřené texty, orientuje se v textu
- sdělí obsah, hlavní myšlenky či informace
vyslechnuté nebo přečtené
- přednese připravenou prezentaci ze svého
oboru a reaguje na jednoduché dotazy
publika;
- vypráví jednoduché příběhy, zážitky,
popíše své pocity
- sdělí a zdůvodní svůj názor
- pronese jednoduše zformulovaný monolog
před publikem
- vyjadřuje se téměř bezchybně v běžných,
předvídatelných situacích
- dokáže experimentovat, zkoušet a hledat
způsoby vyjádření srozumitelné pro
posluchače
- zaznamená písemně podstatné myšlenky a
informace z textu, zformuluje vlastní
myšlenky a vytvoří text o událostech
a zážitcích v podobě popisu, sdělení,
vyprávění, dopisu a odpovědi na dopis
- vyjádří písemně svůj názor na text
- vyhledá, zformuluje a zaznamená

Vstupní test a opakování učiva z 2.ročníku
1 Řečové dovednosti
- receptivní řečová dovednost sluchová =
poslech s porozuměním monologických
i dialogických projevů (nahrávky k učebnici)
- receptivní řečová dovednost zraková = čtení
a práce s textem včetně odborného (učebnice,
pracovní sešity, anglický tisk)
- produktivní řečová dovednost ústní =
mluvení zaměřené situačně i tematicky (péče
o tělo a zdraví, zaměstnání, počasí, životopis,
nabídka a poptávka pracovních příležitostí,
péče o postižené a staré osoby)
– příprava k maturitní zkoušce (tematické
bloky)
-jednoduchý překlad (překlad textů
k tematickým okruhům)
-interaktivní řečové dovednosti = střídání
receptivních a produktivních činností
-interakce ústní
-interakce písemná
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informace nebo fakta týkající se studovaného
oboru
- přeloží text a používá slovníky
i elektronické
- zapojí se do hovoru bez přípravy
- vyměňuje si informace, které jsou běžné při
neformálních hovorech
- zapojí se do odborné debaty nebo
argumentace, týká-li se známého tématu
- při pohovorech, na které je připraven, klade
vhodné otázky a reaguje na dotazy tazatele
- vyřeší většinu běžných denních situací,
které se mohou odehrát v cizojazyčném
prostředí
- požádá o upřesnění nebo zopakování
sdělené informace, pokud nezachytí přesně
význam sdělení
- přeformuluje a objasní pronesené sdělení a
zprostředkuje informaci dalším lidem
- uplatňuje různé techniky čtení textu
- ověří si i sdělí získané informace písemně
- zaznamená vzkazy volajících
- vyplní jednoduchý neznámý formulář
- vyslovuje srozumitelně co nejblíže
přirozené výslovnosti, rozlišuje základní
zvukové prostředky daného jazyka a koriguje
odlišnosti zvukové podoby jazyka
- komunikuje s jistou mírou sebedůvěry a
aktivně používá získanou slovní zásobu
včetně vybrané frazeologie v rozsahu daných
tematických okruhů, zejména v rutinních
situacích každodenního života a vlastních
zálib
- používá opisné prostředky v neznámých
situacích, při vyjadřování složitých myšlenek
- používá vhodně základní odbornou slovní
zásobu ze svého studijního oboru
- uplatňuje základní způsoby tvoření slov v
jazyce
- dodržuje základní pravopisné normy v
písemném projevu, opravuje chyby

2. Jazykové prostředky
-gramatika (souslednost časová, věty
podmínkové, skutečné, neskutečné,
přípustkové, výsledkové, interpunkce,
užívání časů, gerundium a podstatné jméno
slovesné, příslovce a jejich stupňování,
předložky, spojky, citoslovce)

-vyjadřuje se ústně i písemně k tématům
osobního života a k tématům z oblasti
zaměření studijního oboru
-řeší pohotově a vhodně standardní řečové
situace i jednoduché a frekventované situace

3. Tematické okruhy, komunikační situace
a jazykové funkce
- tematické okruhy: pozvání, odmítnutí,
radost, zklamání, naděje, oblasti služeb a
základní slovní zásoba a terminologie
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týkající se pracovní činnosti
-domluví se v běžných situacích, získá i
poskytne informace
-používá stylisticky vhodné obraty
umožňující nekonfliktní vztahy a komunikaci
-prokazuje faktické znalosti především o
geografických, demografických,
hospodářských, politických, kulturních
faktorech zemí dané jazykové oblasti, včetně
vybraných poznatků studijního oboru, a to i
z jiných vyučovacích předmětů a uplatňuje
také v porovnání s reáliemi mateřské země
-uplatňuje v komunikaci vhodně vybraná
sociokulturní specifika daných zemí

4. Poznatky o zemích
-kultura a literatura anglicky hovořících
zemí)

-zopakuje si probrané učivo, systematicky si
utřídí poznatky

5. Opakování a prověřování znalostí,
hodnocení a sebehodnocení

Ročník: 4.: 8 hodin

Výstup

Učivo

Žák:
- rozumí přiměřeným souvislým projevům a
diskusím rodilých mluvčích pronášeným
ve standardním hovorovém tempu
- odhaduje význam neznámých výrazů podle
kontextu a způsobu tvoření
- nalezne v promluvě hlavní a vedlejší
myšlenky a důležité informace
- porozumí školním a pracovním pokynům
- rozpozná význam obecných sdělení a
hlášení
- čte s porozuměním věcně i jazykově
přiměřené texty, orientuje se v textu,
- sdělí obsah, hlavní myšlenky či informace
vyslechnuté nebo přečtené
- přednese připravenou prezentaci ze svého
oboru a reaguje na jednoduché dotazy
publika
- vypráví jednoduché příběhy, zážitky,
popíše své pocity
- sdělí a zdůvodní svůj názor
- pronese jednoduše zformulovaný monolog
před publikem
- vyjadřuje se téměř bezchybně v běžných,

Vstupní test a opakování učiva ze 3. ročníku
1. Řečové dovednosti
- receptivní řečová dovednost sluchová =
poslech s porozuměním monologických
i dialogických projevů (nahrávky k učebnici)
- receptivní řečová dovednost zraková = čtení
a práce s textem včetně odborného (učebnice,
pracovní sešity, anglický tisk)
- produktivní řečová dovednost ústní =
mluvení zaměřené situačně i tematicky na
oblast sociálních služeb
– příprava k maturitní zkoušce (tematické
bloky)
-produktivní řečová dovednost písemná
(žádost o příspěvek, ubytování, zařazení do
sítě sociálních služeb apod.)
-jednoduchý překlad (překlad textů
k tematickým okruhům)
-interaktivní řečové dovednosti = střídání
receptivních a produktivních činností
-interakce ústní
-interakce písemná
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předvídatelných situacích
- dokáže experimentovat, zkoušet a hledat
způsoby vyjádření srozumitelné pro
posluchače
- zaznamená písemně podstatné myšlenky a
informace z textu, zformuluje vlastní
myšlenky a vytvoří text o událostech
a zážitcích v podobě popisu, sdělení,
vyprávění, dopisu a odpovědi na dopis
- vyjádří písemně svůj názor na text
- vyhledá, zformuluje a zaznamená
informace nebo fakta týkající se studovaného
oboru
- přeloží text a používá slovníky
i elektronické
- zapojí se do hovoru bez přípravy
- vyměňuje si informace, které jsou běžné při
neformálních hovorech
- zapojí se do odborné debaty nebo
argumentace, týká-li se známého tématu
- při pohovorech, na které je připraven, klade
vhodné otázky a reaguje na dotazy tazatele
- vyřeší většinu běžných denních situací,
které se mohou odehrát v cizojazyčném
prostředí
- požádá o upřesnění nebo zopakování
sdělené informace, pokud nezachytí přesně
význam sdělení
- přeformuluje a objasní pronesené sdělení a
zprostředkuje informaci dalším lidem
- uplatňuje různé techniky čtení textu
- ověří si i sdělí získané informace písemně
- zaznamená vzkazy volajících
- vyplní jednoduchý neznámý formulář
- vyslovuje srozumitelně co nejblíže
přirozené výslovnosti, rozlišuje základní
zvukové prostředky daného jazyka a koriguje
odlišnosti zvukové podoby jazyka
- komunikuje s jistou mírou sebedůvěry a
aktivně používá získanou slovní zásobu
včetně vybrané frazeologie v rozsahu daných
tematických okruhů, zejména v rutinních
situacích každodenního života,
a vlastních zálib
- používá opisné prostředky v neznámých
situacích, při vyjadřování složitých myšlenek
- používá vhodně základní odbornou slovní

2. Jazykové prostředky
-gramatika (ustálené výrazy, procvičování
celé gramatiky s ohledem na maturitní
zkoušku)
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zásobu ze svého studijního oboru
- uplatňuje základní způsoby tvoření slov v
jazyce
- dodržuje základní pravopisné normy v
písemném projevu, opravuje chyby
-vyjadřuje se ústně i písemně k tématům
osobního života a k tématům z oblasti
zaměření studijního oboru
-řeší pohotově a vhodně standardní řečové
situace i jednoduché a frekventované situace
týkající se pracovní činnosti
-domluví se v běžných situacích, získá i
poskytne informace
-používá stylisticky vhodné obraty
umožňující nekonfliktní vztahy a komunikaci
-prokazuje faktické znalosti především o
geografických, demografických,
hospodářských, politických, kulturních
faktorech zemí dané jazykové oblasti, včetně
vybraných poznatků studijního oboru, a to i
z jiných vyučovacích předmětů a uplatňuje
také v porovnání s reáliemi mateřské země
-uplatňuje v komunikaci vhodně vybraná
sociokulturní specifika daných zemí

3. Tematické okruhy, komunikační situace
a jazykové funkce
- tematické okruhy: telefonní hovor,
orientace ve městě, jednoduché otázky,
marketing – podstata, nástroje, rozbor
konkurence, reklama, propagace

4. Poznatky o zemích
-kulturní, politické, hospodářské a sociální
dění v anglicky hovořících zemích

-zopakuje si probrané učivo, systematicky si 5. Opakování a prověřování znalostí,
utřídí poznatky
hodnocení a sebehodnocení
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Název, adresa školy: Soukromá střední škola pedagogiky a sociálních služeb, s. r. o.
Obrataň 148, 394 12 Obrataň
Název ŠVP:
Ekonomika a podnikání
Kód a název oboru vzdělání:
63 - 41 - M/01 Ekonomika a podnikání
Délka a forma vzdělávání:
4 roky, dálkové
Název vyučovacího předmětu:
Německý jazyk – jako 2. cizí jazyk
Celková hodinová dotace:
32
Stupeň poskytovaného vzdělání:
střední vzdělání s maturitní zkouškou
Platnost ŠVP:
od 1. 9. 2019 počínaje 1. ročníkem
Vzdělávací oblast: Jazykové vzdělávání a komunikace
Hodinová dotace: 8 konzultačních hodin v každém ročníku
Pojetí vyučovací předmětu
Vzdělávání v cizích jazycích se významně podílí na přípravě žáků na aktivní život
v multikulturní společnosti, neboť vede žáky k získání jak obecných, tak komunikativních
kompetencí k dorozumění v situacích každodenního osobního a pracovního života. Připravuje
žáky k efektivní účasti v přímé i nepřímé komunikaci včetně přístupu k informačním zdrojům,
rozšiřuje jejich znalosti o světě. Současně přispívá k formování osobnosti žáků, učí je
toleranci k hodnotám jiných národů, rozvíjí jejich schopnost učit se po celý život.
Vzdělávání v cizím jazyce směřuje k osvojení takové úrovně komunikativních
jazykových kompetencí, která odpovídá:
úrovni A2 podle Společenského evropského referenčního rámce pro jazyky
akvizici slovní zásoby čítající minimálně 2300 lexikálních jednotek za studium, z čehož
obecně odborná a odborná terminologie tvoří u úrovně A2 15% lexikálních jednotek.
Vzdělávání směřuje k tomu, aby žáci dovedli:
komunikovat v německém jazyce v různých situacích života, v projevech mluvených
i psaných, na všeobecná i odborná témata; volit adekvátní komunikační strategie
a jazykové prostředky
efektivně pracovat s německým textem včetně odborného, umět jej zpracovat
a využívat jako zdroje poznání i jako prostředku ke zkvalitňování svých jazykových znalostí a
dovedností
získávat informace o světě, zvláště o zemích studovaného jazyka, a získané poznatky
včetně odborných ze svého oboru využívat ke komunikaci
pracovat s informacemi a zdroji informací v cizím jazyce, včetně internetu nebo
CD-ROM, se slovníky, jazykovými aj. cizojazyčnými příručkami, využívat tyto
informační zdroje ke studiu jazyka i k prohlubování svých všeobecných vědomostí
a dovedností
využívat vybrané metody a postupy efektivního studia cizího jazyka ke studiu dalších
jazyků, příp. k dalšímu vzdělávání, využívat vědomosti a dovednosti získané ve výuce
mateřského jazyka při studiu jazyků
chápat a respektovat tradice, zvyky a odlišné sociální a kulturní hodnoty jiných národů
a jazykových oblastí, ve vztahu k představitelům jiných kultur se projevovat v souladu se
zásadami demokracie.
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K podpoře výuky německého jazyka používáme multimediální výukové programy a internet, utváříme
příznivé školní prostředí, rozvíjíme a využíváme nabízené evropské programy. Integrujeme odborný
jazyk do výuky vytvářením podmínek pro částečnou výuku tematických celků vybraných předmětů
v německém jazyce. Navazujeme kontakty a spolupráci mezi školami doma i v zahraničí.
Pro motivaci žáků k učení cizích jazyků, pro jejich osobní zkušenost a poznání života
v multikulturní společnosti doporučujeme jejich účast na odborných jazykových pobytech a
zahraničních stážích.
Obsah učiva je v ŠVP přizpůsoben formě dálkového studia.
Výsledky vzdělávání jsou v ŠVP diferencovány podle úrovní jazykových kompetencí
lingvistických, sociolingvistických a pragmatických.
Přesahy: Český jazyk – slovní druhy, tvoření slov, morfologie, skladba, stylistika, literatura
Základy společenských věd a estetiky – soudobý svět, modernizace společnosti
Základy přírodních věd
Matematika – matematické pojmy, číslovky, číslice
Informační a komunikační technologie – práce s internetem
Biologie – lidské tělo
Písemná komunikace a administrativa – životopis
Výuka probíhá formou konzultací. Klade se důraz na samostudium a průběžné procvičování.
Na začátku studia žáci obdrží zkouškové okruhy. Žáci si mohou vybrat mezi německým a ruským
jazykem jako druhým cizím vyučovacím jazykem. Tematické celky jsou voleny dle jazykové úrovně
žáků. Při výuce se používá audio-videotechnika, hry, obrazový a kopírovaný materiál, názorné
pomůcky, časopisy, počítače, slovníky, mapy, encyklopedie, autentické texty, gramatické přehledy,
jazykové příručky.
Rozpis učiva
Ročník 1.: 8 hodin

Výstup

Učivo

Žák:
- rozumí přiměřeným souvislým projevům a
diskusím rodilých mluvčích pronášeným
ve standardním hovorovém tempu
- odhaduje význam neznámých výrazů podle
kontextu a způsobu tvoření
- nalezne v promluvě hlavní a vedlejší
myšlenky a důležité informace
- porozumí školním a pracovním pokynům;
- rozpozná význam obecných sdělení a
hlášení
- čte s porozuměním věcně i jazykově
přiměřené texty, orientuje se v textu,
- sdělí obsah, hlavní myšlenky či informace
vyslechnuté nebo přečtené

Vstupní test
1. Řečové dovednosti
- receptivní řečová dovednost sluchová =
poslech s porozuměním monologických
i dialogických projevů (nahrávky k učebnici)
- receptivní řečová dovednost zraková = čtení
a práce s textem včetně odborného (učebnice,
pracovní sešity, německý tisk)
- produktivní řečová dovednost ústní =
mluvení zaměřené situačně i tematicky
(pozdraví, představí sebe a jiné, počítá do sta,
uvede povolání a zeptá se na něj, pojmenuje
předměty v domě a v domácnosti, objedná a
zaplatí v restauraci, sdělí, co je zakázáno,
podá informace o čase)
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- přednese připravenou prezentaci ze svého
oboru a reaguje na jednoduché dotazy
publika
- vypráví jednoduché příběhy, zážitky,
popíše své pocity
- sdělí a zdůvodní svůj názor
- pronese jednoduše zformulovaný monolog
před publikem
- vyjadřuje se téměř bezchybně v běžných,
předvídatelných situacích
- dokáže experimentovat, zkoušet a hledat
způsoby vyjádření srozumitelné pro
posluchače
- zaznamená písemně podstatné myšlenky a
informace z textu, zformuluje vlastní
myšlenky a vytvoří text o událostech
a zážitcích v podobě popisu, sdělení,
vyprávění, dopisu a odpovědi na dopis
- vyjádří písemně svůj názor na text
- vyhledá, zformuluje a zaznamená
informace nebo fakta týkající se studovaného
oboru
- přeloží text a používá slovníky
i elektronické
- zapojí se do hovoru bez přípravy
- vyměňuje si informace, které jsou běžné při
neformálních hovorech
- zapojí se do odborné debaty nebo
argumentace, týká-li se známého tématu
- při pohovorech, na které je připraven, klade
vhodné otázky a reaguje na dotazy tazatele
- vyřeší většinu běžných denních situací,
které se mohou odehrát v cizojazyčném
prostředí
- požádá o upřesnění nebo zopakování
sdělené informace, pokud nezachytí přesně
význam sdělení
- přeformuluje a objasní pronesené sdělení a
zprostředkuje informaci dalším lidem
- uplatňuje různé techniky čtení textu
- ověří si i sdělí získané informace písemně
- zaznamená vzkazy volajících
- vyplní jednoduchý neznámý formulář

- produktivní řečová dovednost písemná =
zpracování textu v podobě reprodukce,
osnovy, výpisků, anotací apod.
-jednoduchý překlad (překlad textů
k tematickým okruhům)
-interaktivní řečové dovednosti = střídání
receptivních a produktivních činností
-interakce ústní
-interakce písemná

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

2. Jazykové prostředky
-výslovnost a pravopis
-přehlásky
- přízvuk – slovní, větný, intonace – melodie
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- komunikuje s jistou mírou sebedůvěry a
aktivně používá získanou slovní zásobu
včetně vybrané frazeologie v rozsahu daných
tematických okruhů, zejména v rutinních
situacích každodenního života,
a vlastních zálib
- používá opisné prostředky v neznámých
situacích, při vyjadřování složitých myšlenek
- používá vhodně základní odbornou slovní
zásobu ze svého studijního oboru
- uplatňuje základní způsoby tvoření slov v
jazyce
- dodržuje základní pravopisné normy v
písemném projevu, opravuje chyby

-slovní zásoba a její tvoření
-gramatika (podstatná jména – člen určitý a
neurčitý, jeho vynechávání, rod, číslo
jednotné a množné, skloňování, druhy
skloňování – silné, slabé, smíšené, přídavná
jména – skloňování po členu určitém a
neurčitém v jednotném a množném čísle,
stupňování přídavných jmen, zájmena a
jejich skloňování ve všech rodech, haben a
sein - časování
- věta oznamovací, věta tázací
-grafická podoba jazyka a pravopis

-vyjadřuje se ústně i písemně k tématům
osobního života a k tématům z oblasti
zaměření studijního oboru
-řeší pohotově a vhodně standardní řečové
situace i jednoduché a frekventované situace
týkající se pracovní činnosti
-domluví se v běžných situacích, získá i
poskytne informace
-používá stylisticky vhodné obraty
umožňující nekonfliktní vztahy a komunikaci

3. Tematické okruhy, komunikační situace
a jazykové funkce
- tematické okruhy: osobní údaje, dům a
domov, každodenní život, volný čas, zábava,
jídlo a nápoje, mezilidské vztahy, vyjádření
žádosti, prosby

-prokazuje faktické znalosti především o
geografických, demografických,
hospodářských, politických, kulturních
faktorech zemí dané jazykové oblasti, včetně
vybraných poznatků studijního oboru, a to i
z jiných vyučovacích předmětů a uplatňuje
také v porovnání s reáliemi mateřské země
-uplatňuje v komunikaci vhodně vybraná
sociokulturní specifika daných zemí

4. Poznatky o zemích
-reálie (Česká republika, Praha, Spolková
republika Německo)

-zopakuje si probrané učivo, systematicky si
utřídí poznatky

5. Opakování a prověřování znalostí,
hodnocení a sebehodnocení
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Ročník: 2.: 8 hodin

Výstup

Učivo

Žák:
- rozumí přiměřeným souvislým projevům a
diskusím rodilých mluvčích pronášeným
ve standardním hovorovém tempu
- odhaduje význam neznámých výrazů podle
kontextu a způsobu tvoření
- nalezne v promluvě hlavní a vedlejší
myšlenky a důležité informace
- porozumí školním a pracovním pokynům
- rozpozná význam obecných sdělení a
hlášení
- čte s porozuměním věcně i jazykově
přiměřené texty, orientuje se v textu,
- sdělí obsah, hlavní myšlenky či informace
vyslechnuté nebo přečtené
- přednese připravenou prezentaci ze svého
oboru a reaguje na jednoduché dotazy
publika
- vypráví jednoduché příběhy, zážitky,
popíše své pocity
- sdělí a zdůvodní svůj názor
- pronese jednoduše zformulovaný monolog
před publikem
- vyjadřuje se téměř bezchybně v běžných,
předvídatelných situacích
- dokáže experimentovat, zkoušet a hledat
způsoby vyjádření srozumitelné pro
posluchače
- zaznamená písemně podstatné myšlenky a
informace z textu, zformuluje vlastní
myšlenky a vytvoří text o událostech
a zážitcích v podobě popisu, sdělení,
vyprávění, dopisu a odpovědi na dopis
- vyjádří písemně svůj názor na text
- vyhledá, zformuluje a zaznamená
informace nebo fakta týkající se studovaného
oboru
- přeloží text a používá slovníky
i elektronické
- zapojí se do hovoru bez přípravy
- vyměňuje si informace, které jsou běžné při
neformálních hovorech
- zapojí se do odborné debaty nebo
argumentace, týká-li se známého tématu
- při pohovorech, na které je připraven, klade

Vstupní test – opakování učiva z 1.ročníku
1. Řečové dovednosti
- receptivní řečová dovednost sluchová =
poslech s porozuměním monologických
i dialogických projevů (nahrávky k učebnici)
- receptivní řečová dovednost zraková = čtení
a práce s textem včetně odborného (učebnice,
pracovní sešity, německý tisk)
- produktivní řečová dovednost ústní =
mluvení zaměřené situačně i tematicky
(nakoupí v obchodě, volný čas, bydlení)
- produktivní řečová dovednost písemná =
zpracování textu v podobě reprodukce,
osnovy, výpisků, anotací apod.
-jednoduchý překlad (překlad textů
k tematickým okruhům)
-interaktivní řečové dovednosti = střídání
receptivních a produktivních činností
-interakce ústní
-interakce písemná
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vhodné otázky a reaguje na dotazy tazatele
- vyřeší většinu běžných denních situací,
které se mohou odehrát v cizojazyčném
prostředí
- požádá o upřesnění nebo zopakování
sdělené informace, pokud nezachytí přesně
význam sdělení
- přeformuluje a objasní pronesené sdělení a
zprostředkuje informaci dalším lidem
- uplatňuje různé techniky čtení textu
- ověří si i sdělí získané informace písemně
- zaznamená vzkazy volajících
- vyplní jednoduchý neznámý formulář
-vyslovuje srozumitelně co nejblíže přirozené
výslovnosti, rozlišuje základní zvukové
prostředky daného jazyka a koriguje
odlišnosti zvukové podoby jazyka
- komunikuje s jistou mírou sebedůvěry a
aktivně používá získanou slovní zásobu
včetně vybrané frazeologie v rozsahu daných
tematických okruhů, zejména v rutinních
situacích každodenního života,
a vlastních zálib
- používá opisné prostředky v neznámých
situacích, při vyjadřování složitých myšlenek
- používá vhodně základní odbornou slovní
zásobu ze svého studijního oboru
- uplatňuje základní způsoby tvoření slov v
jazyce
- dodržuje základní pravopisné normy v
písemném projevu, opravuje chyby

2. Jazykové prostředky
- číslovky (základní, řadové, násobné)
-slovesa způsobová (durfen, konnen, mogen,
mussen, sollen, wollen, wissen)
-slovesa sein, haben, Arden
-slovesa slabá např.fragen
-slovesa silná např. schreiben
-slovesa smíšená např. Kenin
-rozkazovací způsob
-slovesa s předponami
-nepravidelná slovesa

-vyjadřuje se ústně i písemně k tématům
osobního života a k tématům z oblasti
zaměření studijního oboru
-řeší pohotově a vhodně standardní řečové
situace i jednoduché a frekventované situace
týkající se pracovní činnosti
-domluví se v běžných situacích, získá i
poskytne informace
-používá stylisticky vhodné obraty
umožňující nekonfliktní vztahy a komunikaci

3. Tematické okruhy, komunikační situace
a jazykové funkce
- tematické okruhy: zdraví a nemoc, všední
den, orientace ve městě, nakupování,
vyjádření názoru, sociální péče

-prokazuje faktické znalosti především o
geografických, demografických,
hospodářských, politických, kulturních
faktorech zemí dané jazykové oblasti, včetně
vybraných poznatků studijního oboru, a to i

4. Poznatky o zemích
-reálie (Berlín, německy hovořící země)
-politická a hospodářská situace německy
hovořících zemí – vývoj a současnost
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z jiných vyučovacích předmětů a uplatňuje
také v porovnání s reáliemi mateřské země
-uplatňuje v komunikaci vhodně vybraná
sociokulturní specifika daných zemí
-zopakuje si probrané učivo, systematicky si
utřídí poznatky

5. Opakování a prověřování znalostí,
hodnocení a sebehodnocení

Ročník: 3.: 8 hodin

Výstup

Učivo

Žák:
- rozumí přiměřeným souvislým projevům a
diskusím rodilých mluvčích pronášeným
ve standardním hovorovém tempu
- odhaduje význam neznámých výrazů podle
kontextu a způsobu tvoření
- nalezne v promluvě hlavní a vedlejší
myšlenky a důležité informace
- porozumí školním a pracovním pokynům
- rozpozná význam obecných sdělení a
hlášení
- čte s porozuměním věcně i jazykově
přiměřené texty, orientuje se v textu,
- sdělí obsah, hlavní myšlenky či informace
vyslechnuté nebo přečtené
- přednese připravenou prezentaci ze svého
oboru a reaguje na jednoduché dotazy
publika
- vypráví jednoduché příběhy, zážitky,
popíše své pocity
- sdělí a zdůvodní svůj názor
- pronese jednoduše zformulovaný monolog
před publikem
- vyjadřuje se téměř bezchybně v běžných,
předvídatelných situacích
- dokáže experimentovat, zkoušet a hledat
způsoby vyjádření srozumitelné pro
posluchače
- zaznamená písemně podstatné myšlenky a
informace z textu, zformuluje vlastní
myšlenky a vytvoří text o událostech
a zážitcích v podobě popisu, sdělení,
vyprávění, dopisu a odpovědi na dopis

Vstupní test – opakování učiva z 2.ročníku
1. Řečové dovednosti
- receptivní řečová dovednost sluchová =
poslech s porozuměním monologických
i dialogických projevů (nahrávky k učebnici)
- receptivní řečová dovednost zraková = čtení
a práce s textem včetně odborného (učebnice,
pracovní sešity, německý tisk)
- produktivní řečová dovednost ústní =
mluvení zaměřené situačně i tematicky
(počasí, geografie ČR a Německa, životní
prostředí – odpad, nebezpečné tendence
v ochraně životního prostředí, plýtvání
energetickými zdroji)
- produktivní řečová dovednost písemná =
zpracování textu v podobě reprodukce,
osnovy, výpisků, anotací apod.
-jednoduchý překlad (překlad textů
k tematickým okruhům)
-interaktivní řečové dovednosti = střídání
receptivních a produktivních činností
-interakce ústní
-interakce písemná
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- vyjádří písemně svůj názor na text
- vyhledá, zformuluje a zaznamená
informace nebo fakta týkající se studovaného
oboru
- přeloží text a používá slovníky
i elektronické
- zapojí se do hovoru bez přípravy
- vyměňuje si informace, které jsou běžné při
neformálních hovorech
- zapojí se do odborné debaty nebo
argumentace, týká-li se známého tématu
- při pohovorech, na které je připraven, klade
vhodné otázky a reaguje na dotazy tazatele
- vyřeší většinu běžných denních situací,
které se mohou odehrát v cizojazyčném
prostředí
- požádá o upřesnění nebo zopakování
sdělené informace, pokud nezachytí přesně
význam sdělení
- přeformuluje a objasní pronesené sdělení a
zprostředkuje informaci dalším lidem
- uplatňuje různé techniky čtení textu
- ověří si i sdělí získané informace písemně
- zaznamená vzkazy volajících
- vyplní jednoduchý neznámý formulář
- vyslovuje srozumitelně co nejblíže
přirozené výslovnosti, rozlišuje základní
zvukové prostředky daného jazyka a koriguje
odlišnosti zvukové podoby jazyka
- komunikuje s jistou mírou sebedůvěry a
aktivně používá získanou slovní zásobu
včetně vybrané frazeologie v rozsahu daných
tematických okruhů, zejména v rutinních
situacích každodenního života,
a vlastních zálib
- používá opisné prostředky v neznámých
situacích, při vyjadřování složitých myšlenek
- používá vhodně základní odbornou slovní
zásobu ze svého studijního oboru
- uplatňuje základní způsoby tvoření slov v
jazyce
- dodržuje základní pravopisné normy v
písemném projevu, opravuje chyby

2. Jazykové prostředky
- slovesné tvary-infinitiv, příčestí přítomné,
minulé
-slovesné tvary určité
-způsob – oznamovací, rozkazovací,
konjuktiv
-časy – přítomný, minulý, předminulý,
souminulý, budoucí
-způsobová slovesa – minulý a budoucí čas
-nepravidelná slovesa

-vyjadřuje se ústně i písemně k tématům
osobního života a k tématům z oblasti
zaměření studijního oboru

3. Tematické okruhy, komunikační situace
a jazykové funkce
- tematické okruhy: jednoduché otázky,
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-řeší pohotově a vhodně standardní řečové
cestování, marketing, telefonování,
situace i jednoduché a frekventované situace vyplňování formuláře, životopis
týkající se pracovní činnosti
-domluví se v běžných situacích, získá i
poskytne informace
-používá stylisticky vhodné obraty
umožňující nekonfliktní vztahy a komunikaci
-prokazuje faktické znalosti především o
geografických, demografických,
hospodářských, politických, kulturních
faktorech zemí dané jazykové oblasti, včetně
vybraných poznatků studijního oboru, a to i
z jiných vyučovacích předmětů a uplatňuje
také v porovnání s reáliemi mateřské země
-uplatňuje v komunikaci vhodně vybraná
sociokulturní specifika daných zemí

4. Poznatky o zemích
-školství německy hovořících zemí,
zdravotnictví, sociální péče

-zopakuje si probrané učivo, systematicky si
utřídí poznatky

5. Opakování a prověřování znalostí,
hodnocení a sebehodnocení

Ročník: 4.: 8 hodin

Výstup

Učivo

Žák:
- rozumí přiměřeným souvislým projevům a
diskusím rodilých mluvčích pronášeným
ve standardním hovorovém tempu
- odhaduje význam neznámých výrazů podle
kontextu a způsobu tvoření
- nalezne v promluvě hlavní a vedlejší
myšlenky a důležité informace
- porozumí školním a pracovním pokynům;
- rozpozná význam obecných sdělení a
hlášení
- čte s porozuměním věcně i jazykově
přiměřené texty, orientuje se v textu,
- sdělí obsah, hlavní myšlenky či informace
vyslechnuté nebo přečtené
- přednese připravenou prezentaci ze svého
oboru a reaguje na jednoduché dotazy
publika
- vypráví jednoduché příběhy, zážitky,
popíše své pocity

Vstupní test – opakování učiva z 3.ročníku
1. Řečové dovednosti
- receptivní řečová dovednost sluchová =
poslech s porozuměním monologických
i dialogických projevů (nahrávky k učebnici)
- receptivní řečová dovednost zraková = čtení
a práce s textem včetně odborného (učebnice,
pracovní sešity, německý tisk)
- produktivní řečová dovednost ústní =
mluvení zaměřené situačně i tematicky
(korespondence, v bance, obraty
společenského styku- představování, omluvy,
rozhořčení, ujištění, sliby, pozvání,
blahopřání)
- produktivní řečová dovednost písemná =
zpracování textu v podobě reprodukce,
osnovy, výpisků, anotací apod.
-jednoduchý překlad (překlad textů
k tematickým okruhům)
-interaktivní řečové dovednosti = střídání
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- sdělí a zdůvodní svůj názor
- pronese jednoduše zformulovaný monolog
před publikem
- vyjadřuje se téměř bezchybně v běžných,
předvídatelných situacích
- dokáže experimentovat, zkoušet a hledat
způsoby vyjádření srozumitelné pro
posluchače
- zaznamená písemně podstatné myšlenky a
informace z textu, zformuluje vlastní
myšlenky a vytvoří text o událostech
a zážitcích v podobě popisu, sdělení,
vyprávění, dopisu a odpovědi na dopis
- vyjádří písemně svůj názor na text
- vyhledá, zformuluje a zaznamená
informace nebo fakta týkající se studovaného
oboru
- přeloží text a používá slovníky
i elektronické
- zapojí se do hovoru bez přípravy
- vyměňuje si informace, které jsou běžné při
neformálních hovorech
- zapojí se do odborné debaty nebo
argumentace, týká-li se známého tématu
- při pohovorech, na které je připraven, klade
vhodné otázky a reaguje na dotazy tazatele
- vyřeší většinu běžných denních situací,
které se mohou odehrát v cizojazyčném
prostředí
- požádá o upřesnění nebo zopakování
sdělené informace, pokud nezachytí přesně
význam sdělení
- přeformuluje a objasní pronesené sdělení a
zprostředkuje informaci dalším lidem
- uplatňuje různé techniky čtení textu
- ověří si i sdělí získané informace písemně
- zaznamená vzkazy volajících
- vyplní jednoduchý neznámý formulář

receptivních a produktivních činností
-interakce ústní
-interakce písemná

- vyslovuje srozumitelně co nejblíže
přirozené výslovnosti, rozlišuje základní
zvukové prostředky daného jazyka a koriguje
odlišnosti zvukové podoby jazyka
- komunikuje s jistou mírou sebedůvěry a
aktivně používá získanou slovní zásobu
včetně vybrané frazeologie v rozsahu daných
tematických okruhů, zejména v rutinních
situacích každodenního života,

2. Jazykové prostředky
-příslovce-zájmenná příslovce, vztažná,
ukazovací
-předložky – s 2.,3.,4. pádem
-spojky- souřadící-slučovací, vylučovací,
odporovací, důvodové, důsledkové,
podřadící, časové, spojka dass
-účelové a způsobové věty
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a vlastních zálib
- používá opisné prostředky v neznámých
situacích, při vyjadřování složitých myšlenek
- používá vhodně základní odbornou slovní
zásobu ze svého studijního oboru
- uplatňuje základní způsoby tvoření slov v
jazyce
- dodržuje základní pravopisné normy v
písemném projevu, opravuje chyby
vyjadřuje se ústně i písemně k tématům
osobního života a k tématům z oblasti
zaměření studijního oboru
-řeší pohotově a vhodně standardní řečové
situace i jednoduché a frekventované situace
týkající se pracovní činnosti
-domluví se v běžných situacích, získá i
poskytne informace
-používá stylisticky vhodné obraty
umožňující nekonfliktní vztahy a komunikaci

3. Tematické okruhy, komunikační situace
a jazykové funkce
-tematické okruhy: korespondence, v bance,
obraty společenského styku- představování,
omluvy, rozhořčení, ujištění, sliby, pozvání,
blahopřání)

-prokazuje faktické znalosti především o
geografických, demografických,
hospodářských, politických, kulturních
faktorech zemí dané jazykové oblasti, včetně
vybraných poznatků studijního oboru, a to i
z jiných vyučovacích předmětů a uplatňuje
také v porovnání s reáliemi mateřské země
-uplatňuje v komunikaci vhodně vybraná
sociokulturní specifika daných zemí

4. Poznatky o zemích
-kultura německy hovořících zemí (literatura,
hudba, malířství, sochařství, divadlo…)

-zopakuje si probrané učivo, systematicky si
utřídí poznatky

5. Opakování a prověřování znalostí,
hodnocení a sebehodnocení
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Ruský jazyk
Název, adresa školy: Soukromá střední škola pedagogiky a sociálních služeb, s. r. o.
Obrataň 148, 394 12 Obrataň
Název ŠVP:
Ekonomika a podnikání
Kód a název oboru vzdělání:
63 - 41 - M/01 Ekonomika a podnikání
Délka a forma vzdělávání:
4 roky, dálkové
Název vyučovacího předmětu:
Ruský jazyk – jako 2. cizí jazyk
Celková hodinová dotace:
32
Stupeň poskytovaného vzdělání:
střední vzdělání s maturitní zkouškou
Platnost ŠVP:
od 1. 9. 2019 počínaje 1. ročníkem
Vzdělávací oblast: Jazykové vzdělávání a komunikace
Hodinová dotace: 28 konzultačních hodin v každém ročníku
Pojetí vyučovací předmětu
Vzdělávání v cizích jazycích se významně podílí na přípravě žáků na aktivní život
v multikulturní společnosti, neboť vede žáky k získání jak obecných, tak komunikativních
kompetencí k dorozumění v situacích každodenního osobního a pracovního života. Připravuje
žáky k efektivní účasti v přímé i nepřímé komunikaci včetně přístupu k informačním zdrojům,
rozšiřuje jejich znalosti o světě. Současně přispívá k formování osobnosti žáků, učí je
toleranci k hodnotám jiných národů, rozvíjí jejich schopnost učit se po celý život.
Vzdělávání v cizím jazyce směřuje k osvojení takové úrovně komunikativních
jazykových kompetencí, která odpovídá:
úrovni A2 podle Společenského evropského referenčního rámce pro jazyky
akvizici slovní zásoby čítající minimálně 2300 lexikálních jednotek za studium, z čehož
obecně odborná a odborná terminologie tvoří u úrovně A2 15% lexikálních jednotek.
Vzdělávání směřuje k tomu, aby žáci dovedli:
komunikovat v ruském jazyce v různých situacích života, v projevech mluvených
i psaných, na všeobecná i odborná témata; volit adekvátní komunikační strategie
a jazykové prostředky
efektivně pracovat s ruským textem včetně odborného, umět jej zpracovat
a využívat jako zdroje poznání i jako prostředku ke zkvalitňování svých jazykových znalostí a
dovedností
získávat informace o světě, zvláště o zemích studovaného jazyka, a získané poznatky
včetně odborných ze svého oboru využívat ke komunikaci
pracovat s informacemi a zdroji informací v cizím jazyce, včetně internetu nebo
CD-ROM, se slovníky, jazykovými aj. cizojazyčnými příručkami, využívat tyto
informační zdroje ke studiu jazyka i k prohlubování svých všeobecných vědomostí
a dovedností
využívat vybrané metody a postupy efektivního studia cizího jazyka ke studiu dalších
jazyků, příp. k dalšímu vzdělávání, využívat vědomosti a dovednosti získané ve výuce
mateřského jazyka při studiu jazyků
chápat a respektovat tradice, zvyky a odlišné sociální a kulturní hodnoty jiných národů
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a jazykových oblastí, ve vztahu k představitelům jiných kultur se projevovat v souladu se
zásadami demokracie.
K podpoře výuky ruského jazyka používáme multimediální výukové programy a internet, utváříme
příznivé školní prostředí, rozvíjíme a využíváme nabízené evropské programy. Integrujeme odborný
jazyk do výuky vytvářením podmínek pro částečnou výuku tematických celků vybraných předmětů
v ruském jazyce.
Pro motivaci žáků k učení cizích jazyků, pro jejich osobní zkušenost a poznání života
v multikulturní společnosti doporučujeme jejich účast na odborných jazykových pobytech a
zahraničních stážích.
Obsah učiva je v ŠVP přizpůsoben formě dálkového studia.
Výsledky vzdělávání jsou v ŠVP diferencovány podle úrovní jazykových kompetencí
lingvistických, sociolingvistických a pragmatických.
Přesahy: Český jazyk – slovní druhy, tvoření slov, morfologie, skladba, stylistika, literatura
Základy společenských věd a estetiky – soudobý svět, modernizace společnosti
Základy přírodních věd
Matematika – matematické pojmy, číslovky, číslice
Informační a komunikační technologie – práce s internetem
Biologie – lidské tělo
Písemná komunikace a administrativa – životopis
Výuka probíhá formou konzultací. Klade se důraz na samostudium a průběžné procvičování.
Na začátku studia žáci obdrží zkouškové okruhy. Žáci si mohou vybrat mezi německým a ruským
jazykem jako druhým cizím vyučovacím jazykem. Tematické celky jsou voleny dle jazykové úrovně
žáků. Při výuce se používá audio-videotechnika, hry, obrazový a kopírovaný materiál, názorné
pomůcky, časopisy, počítače, slovníky, mapy, encyklopedie, autentické texty, gramatické přehledy,
jazykové příručky.
Rozpis učiva
Ročník: 1.: 8 hodin

Výstup

Učivo

Žák:
- rozumí přiměřeným souvislým projevům a
diskusím rodilých mluvčích pronášeným
ve standardním hovorovém tempu
- odhaduje význam neznámých výrazů podle
kontextu a způsobu tvoření
- nalezne v promluvě hlavní a vedlejší
myšlenky a důležité informace
- porozumí školním a pracovním pokynům
- rozpozná význam obecných sdělení a
hlášení
- čte s porozuměním věcně i jazykově
přiměřené texty, orientuje se v textu,
- sdělí obsah, hlavní myšlenky či informace
vyslechnuté nebo přečtené

Vstupní test
1. Řečové dovednosti
- receptivní řečová dovednost sluchová =
poslech s porozuměním monologických
i dialogických projevů (nahrávky k učebnici)
- receptivní řečová dovednost zraková = čtení
a práce s textem včetně odborného (učebnice,
pracovní sešity, ruský tisk),
- produktivní řečová dovednost ústní =
mluvení zaměřené situačně i tematicky
(pozdraví, představí sebe a jiné, počítá do sta,
uvede povolání a zeptá se na něj, pojmenuje
předměty v domě a v domácnosti, objedná a
zaplatí v restauraci, sdělí, podá informace o
čase)
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- přednese připravenou prezentaci ze svého
oboru a reaguje na jednoduché dotazy
publika

- produktivní řečová dovednost písemná =
zpracování textu v podobě reprodukce,
osnovy, výpisků, anotací apod.

- vypráví jednoduché příběhy, zážitky,
popíše své pocity
- sdělí a zdůvodní svůj názor
- pronese jednoduše zformulovaný monolog
před publikem
- vyjadřuje se téměř bezchybně v běžných,
předvídatelných situacích
- dokáže experimentovat, zkoušet a hledat
způsoby vyjádření srozumitelné pro
posluchače
- zaznamená písemně podstatné myšlenky a
informace z textu, zformuluje vlastní
myšlenky a vytvoří text o událostech
a zážitcích v podobě popisu, sdělení,
vyprávění, dopisu a odpovědi na dopis
- vyjádří písemně svůj názor na text
- vyhledá, zformuluje a zaznamená
informace nebo fakta týkající se studovaného
oboru
- přeloží text a používá slovníky
i elektronické
- zapojí se do hovoru bez přípravy
- vyměňuje si informace, které jsou běžné při
neformálních hovorech
- zapojí se do odborné debaty nebo
argumentace, týká-li se známého tématu
- při pohovorech, na které je připraven, klade
vhodné otázky a reaguje na dotazy tazatele
- vyřeší většinu běžných denních situací,
které se mohou odehrát v cizojazyčném
prostředí
- požádá o upřesnění nebo zopakování
sdělené informace, pokud nezachytí přesně
význam sdělení
- přeformuluje a objasní pronesené sdělení a
zprostředkuje informaci dalším lidem
- uplatňuje různé techniky čtení textu
- ověří si i sdělí získané informace písemně
- zaznamená vzkazy volajících
- vyplní jednoduchý neznámý formulář

-jednoduchý překlad (překlad textů
k tematickým okruhům)
-interaktivní řečové dovednosti = střídání
receptivních a produktivních činností
-interakce ústní
-interakce písemná

- vyslovuje srozumitelně co nejblíže
přirozené výslovnosti, rozlišuje základní
zvukové prostředky daného jazyka a koriguje

2. Jazykové prostředky
- ruská abeceda
-výslovnost a pravopis
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odlišnosti zvukové podoby jazyka
- komunikuje s jistou mírou sebedůvěry a
aktivně používá získanou slovní zásobu
včetně vybrané frazeologie v rozsahu daných
tematických okruhů, zejména v rutinních
situacích každodenního života,
a vlastních zálib
- používá opisné prostředky v neznámých
situacích, při vyjadřování složitých myšlenek
- používá vhodně základní odbornou slovní
zásobu ze svého studijního oboru
- uplatňuje základní způsoby tvoření slov v
jazyce
- dodržuje základní pravopisné normy v
písemném projevu, opravuje chyby

- přízvuk – slovní, větný, intonace
-slovní zásoba a její tvoření
-gramatika (podstatná jména - rod, rozdíly
ruských a českých podstatných jmen,
přechylování, vyjádření životnosti a
neživotnosti, číslo jednotné a množné, pád a
vzor, nesklonná podstatná jména a
skloňování příjmení, přídavná jména –
skloňování, stupňování, jmenné tvary a
zpodstatnělá přídavná jména, zájmena a
jejich skloňování ve všech rodech,
- skladba – podmět, přísudek, vyjádření
českého být a mít, zápor, vazby s infinitivem,
shoda přísudku s podmětem, přívlastek,
přístavek, předmět
-měkký a tvrdý znak
- psaní velkých písmen
-dělení slova na konci řádku

-vyjadřuje se ústně i písemně k tématům
osobního života a k tématům z oblasti
zaměření studijního oboru
-řeší pohotově a vhodně standardní řečové
situace i jednoduché a frekventované situace
týkající se pracovní činnosti
-domluví se v běžných situacích, získá i
poskytne informace
-používá stylisticky vhodné obraty
umožňující nekonfliktní vztahy a komunikaci

3. Tematické okruhy, komunikační situace
a jazykové funkce
- tematické okruhy: osobní údaje, dům a
domov, každodenní život, volný čas,
mezilidské vztahy, vyjádření žádosti, prosby

-prokazuje faktické znalosti především o
geografických, demografických,
hospodářských, politických, kulturních
faktorech zemí dané jazykové oblasti, včetně
vybraných poznatků studijního oboru, a to i
z jiných vyučovacích předmětů a uplatňuje
také v porovnání s reáliemi mateřské země
-uplatňuje v komunikaci vhodně vybraná
sociokulturní specifika daných zemí

4. Poznatky o zemích
-reálie (Česká republika, Praha, Ruská
republika, Moskva)

-zopakuje si probrané učivo, systematicky si
utřídí poznatky

5. Opakování a prověřování znalostí,
hodnocení a sebehodnocení
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Ročník: 2.: 8 hodin

Výstup

Učivo

Žák:
- rozumí přiměřeným souvislým projevům a
diskusím rodilých mluvčích pronášeným
ve standardním hovorovém tempu
- odhaduje význam neznámých výrazů podle
kontextu a způsobu tvoření
- nalezne v promluvě hlavní a vedlejší
myšlenky a důležité informace
- porozumí školním a pracovním pokynům
- rozpozná význam obecných sdělení a
hlášení
- čte s porozuměním věcně i jazykově
přiměřené texty, orientuje se v textu,
- sdělí obsah, hlavní myšlenky či informace
vyslechnuté nebo přečtené
- přednese připravenou prezentaci ze svého
oboru a reaguje na jednoduché dotazy
publika
- vypráví jednoduché příběhy, zážitky,
popíše své pocity
- sdělí a zdůvodní svůj názor
- pronese jednoduše zformulovaný monolog
před publikem
- vyjadřuje se téměř bezchybně v běžných,
předvídatelných situacích
- dokáže experimentovat, zkoušet a hledat
způsoby vyjádření srozumitelné pro
posluchače
- zaznamená písemně podstatné myšlenky a
informace z textu, zformuluje vlastní
myšlenky a vytvoří text o událostech
a zážitcích v podobě popisu, sdělení,
vyprávění, dopisu a odpovědi na dopis
- vyjádří písemně svůj názor na text
- vyhledá, zformuluje a zaznamená
informace nebo fakta týkající se studovaného
oboru
- přeloží text a používá slovníky
i elektronické
- zapojí se do hovoru bez přípravy
- vyměňuje si informace, které jsou běžné při
neformálních hovorech
- zapojí se do odborné debaty nebo
argumentace, týká-li se známého tématu
- při pohovorech, na které je připraven, klade

Vstupní test – opakování učiva z 1.ročníku
1. Řečové dovednosti
- receptivní řečová dovednost sluchová =
poslech s porozuměním monologických
i dialogických projevů (nahrávky k učebnici)
- receptivní řečová dovednost zraková = čtení
a práce s textem včetně odborného (učebnice,
pracovní sešity, ruský tisk)
- produktivní řečová dovednost ústní =
mluvení zaměřené situačně i tematicky
(nakoupí v obchodě, volný čas, bydlení)
- produktivní řečová dovednost písemná =
zpracování textu v podobě reprodukce,
osnovy, výpisků, anotací apod.
-jednoduchý překlad (překlad textů
k tematickým okruhům)
-interaktivní řečové dovednosti = střídání
receptivních a produktivních činností
-interakce ústní
-interakce písemná
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vhodné otázky a reaguje na dotazy tazatele
- vyřeší většinu běžných denních situací,
které se mohou odehrát v cizojazyčném
prostředí
- požádá o upřesnění nebo zopakování
sdělené informace, pokud nezachytí přesně
význam sdělení
- přeformuluje a objasní pronesené sdělení a
zprostředkuje informaci dalším lidem
- uplatňuje různé techniky čtení textu
- ověří si i sdělí získané informace písemně
- zaznamená vzkazy volajících
- vyplní jednoduchý neznámý formulář
- vyslovuje srozumitelně co nejblíže
přirozené výslovnosti, rozlišuje základní
zvukové prostředky daného jazyka a koriguje
odlišnosti zvukové podoby jazyka
- komunikuje s jistou mírou sebedůvěry a
aktivně používá získanou slovní zásobu
včetně vybrané frazeologie v rozsahu daných
tematických okruhů, zejména v rutinních
situacích každodenního života,
a vlastních zálib
- používá opisné prostředky v neznámých
situacích, při vyjadřování složitých myšlenek
- používá vhodně základní odbornou slovní
zásobu ze svého studijního oboru
- uplatňuje základní způsoby tvoření slov v
jazyce
- dodržuje základní pravopisné normy v
písemném projevu, opravuje chyby

2. Jazykové prostředky
- číslovky (přehled číslovek základních a
řadových), skloňování základních číslovek a
víceslovných, vyjádření data a letopočtu,
čtení a zápis matematických úkonů
-slovesa – tvoření slovesných tvarů,
přítomný, minulý, budoucí čas, podmiňovací
způsob, rozkazovací způsob, nepravidelná
slovesa, slovesný vid, tvorba trpného rodu,
neurčité tvary slovesné, činné a trpné vazby,
přízvuk přídavných jmen slovesných
minulých trpných, přízvuk příčestí minulých
trpných
-nepravidelná slovesa

-vyjadřuje se ústně i písemně k tématům
osobního života a k tématům z oblasti
zaměření studijního oboru
-řeší pohotově a vhodně standardní řečové
situace i jednoduché a frekventované situace
týkající se pracovní činnosti
-domluví se v běžných situacích, získá i
poskytne informace
-používá stylisticky vhodné obraty
umožňující nekonfliktní vztahy a komunikaci

3. Tematické okruhy, komunikační situace
a jazykové funkce
- tematické okruhy: zdraví a nemoc, všední
den, orientace ve městě, sociální péče

-prokazuje faktické znalosti především o
geografických, demografických,
hospodářských, politických, kulturních
faktorech zemí dané jazykové oblasti, včetně

4. Poznatky o zemích
-reálie (významná ruská města)
-politická a hospodářská situace – vývoj a
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vybraných poznatků studijního oboru, a to i
z jiných vyučovacích předmětů a uplatňuje
také v porovnání s reáliemi mateřské země
-uplatňuje v komunikaci vhodně vybraná
sociokulturní specifika daných zemí

současnost

-zopakuje si probrané učivo, systematicky si
utřídí poznatky

5. Opakování a prověřování znalostí,
hodnocení a sebehodnocení

Ročník: 3.: 8 hodin

Výstup

Učivo

Žák:
- rozumí přiměřeným souvislým projevům a
diskusím rodilých mluvčích pronášeným
ve standardním hovorovém tempu
- odhaduje význam neznámých výrazů podle
kontextu a způsobu tvoření
- nalezne v promluvě hlavní a vedlejší
myšlenky a důležité informace
- porozumí školním a pracovním pokynům;
- rozpozná význam obecných sdělení a
hlášení
- čte s porozuměním věcně i jazykově
přiměřené texty, orientuje se v textu,
- sdělí obsah, hlavní myšlenky či informace
vyslechnuté nebo přečtené
- přednese připravenou prezentaci ze svého
oboru a reaguje na jednoduché dotazy
publika
- vypráví jednoduché příběhy, zážitky,
popíše své pocity
- sdělí a zdůvodní svůj názor
- pronese jednoduše zformulovaný monolog
před publikem
- vyjadřuje se téměř bezchybně v běžných,
předvídatelných situacích
- dokáže experimentovat, zkoušet a hledat
způsoby vyjádření srozumitelné pro
posluchače
- zaznamená písemně podstatné myšlenky a
informace z textu, zformuluje vlastní
myšlenky a vytvoří text o událostech
a zážitcích v podobě popisu, sdělení,
vyprávění, dopisu a odpovědi na dopis
- vyjádří písemně svůj názor na text

Vstupní test – opakování učiva z 2.
ročníku
1. Řečové dovednosti
- receptivní řečová dovednost sluchová =
poslech s porozuměním monologických
i dialogických projevů (nahrávky k učebnici)
- receptivní řečová dovednost zraková = čtení
a práce s textem včetně odborného (učebnice,
pracovní sešity, ruský tisk)
- produktivní řečová dovednost ústní =
mluvení zaměřené situačně i tematicky
(počasí, geografie ČR a Ruska, životní
prostředí – odpad, nebezpečné tendence
v ochraně životního prostředí, plýtvání
energetickými zdroji)
- produktivní řečová dovednost písemná =
zpracování textu v podobě reprodukce,
osnovy, výpisků, anotací apod.
-jednoduchý překlad (překlad textů
k tematickým okruhům)
-interaktivní řečové dovednosti = střídání
receptivních a produktivních činností
-interakce ústní
-interakce písemná
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- vyhledá, zformuluje a zaznamená
informace nebo fakta týkající se studovaného
oboru
- přeloží text a používá slovníky
i elektronické
- zapojí se do hovoru bez přípravy
- vyměňuje si informace, které jsou běžné při
neformálních hovorech
- zapojí se do odborné debaty nebo
argumentace, týká-li se známého tématu
- při pohovorech, na které je připraven, klade
vhodné otázky a reaguje na dotazy tazatele
- vyřeší většinu běžných denních situací,
které se mohou odehrát v cizojazyčném
prostředí
- požádá o upřesnění nebo zopakování
sdělené informace, pokud nezachytí přesně
význam sdělení
- přeformuluje a objasní pronesené sdělení a
zprostředkuje informaci dalším lidem;
- uplatňuje různé techniky čtení textu
- ověří si i sdělí získané informace písemně
- zaznamená vzkazy volajících
- vyplní jednoduchý neznámý formulář
- vyslovuje srozumitelně co nejblíže
přirozené výslovnosti, rozlišuje základní
zvukové prostředky daného jazyka a koriguje
odlišnosti zvukové podoby jazyka
- komunikuje s jistou mírou sebedůvěry a
aktivně používá získanou slovní zásobu
včetně vybrané frazeologie v rozsahu daných
tematických okruhů, zejména v rutinních
situacích každodenního života,
a vlastních zálib
- používá opisné prostředky v neznámých
situacích, při vyjadřování složitých myšlenek
- používá vhodně základní odbornou slovní
zásobu ze svého studijního oboru
- uplatňuje základní způsoby tvoření slov v
jazyce
- dodržuje základní pravopisné normy v
písemném projevu, opravuje chyby
-vyjadřuje se ústně i písemně k tématům
osobního života a k tématům z oblasti
zaměření studijního oboru
-řeší pohotově a vhodně standardní řečové

2. Jazykové prostředky
- nepravidelná slovesa
- příslovce
- předložky
- předmět – vyjádření předmětu prostým
pádem, předložkovým pádem, vazby
některých přísudkových výrazů
- příslovečné určení – předložky určující
místo, čas, časové konstrukce se slovesy
pohybu
- předložky vyjadřující způsob, účel, příčinu
- příslovce způsobu, času

3. Tematické okruhy, komunikační situace
a jazykové funkce
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situace i jednoduché a frekventované situace - tematické okruhy: jednoduché otázky,
týkající se pracovní činnosti
cestování, marketing, telefonování,
-domluví se v běžných situacích, získá i
vyplňování formuláře, životopis
poskytne informace
-používá stylisticky vhodné obraty
umožňující nekonfliktní vztahy a komunikaci
-prokazuje faktické znalosti především o
geografických, demografických,
hospodářských, politických, kulturních
faktorech zemí dané jazykové oblasti, včetně
vybraných poznatků studijního oboru, a to i
z jiných vyučovacích předmětů a uplatňuje
také v porovnání s reáliemi mateřské země
-uplatňuje v komunikaci vhodně vybraná
sociokulturní specifika daných zemí
-zopakuje si probrané učivo, systematicky si
utřídí poznatky

4. Poznatky o zemích
-školství, zdravotnictví
-člověk, životní prostředí a moderní technika
a technologie

5. Opakování a prověřování znalostí,
hodnocení a sebehodnocení

Ročník 4.: 8 hodin

Výstup

Učivo
Vstupní test – opakování učiva z 3.ročníku

Žák:
- rozumí přiměřeným souvislým
projevům a diskusím rodilých mluvčích
pronášeným
ve standardním hovorovém tempu;
- odhaduje význam neznámých výrazů
podle kontextu a způsobu tvoření;
- nalezne v promluvě hlavní a vedlejší
myšlenky a důležité informace;
- porozumí školním a pracovním
pokynům;
- rozpozná význam obecných sdělení a
hlášení
- čte s porozuměním věcně i jazykově
přiměřené texty, orientuje se v textu,
- sdělí obsah, hlavní myšlenky či
informace vyslechnuté nebo přečtené;
- přednese připravenou prezentaci ze
svého oboru a reaguje na jednoduché

1. Řečové dovednosti
- receptivní řečová dovednost sluchová = poslech
s porozuměním monologických
i dialogických projevů (nahrávky k učebnici)
- receptivní řečová dovednost zraková = čtení a
práce s textem včetně odborného (učebnice,
pracovní sešity, ruský tisk)
- produktivní řečová dovednost ústní = mluvení
zaměřené situačně i tematicky (korespondence,
obraty společenského styku- představování,
omluvy, rozhořčení, ujištění, sliby, pozvání,
blahopřání)
- produktivní řečová dovednost písemná =
zpracování textu v podobě reprodukce, osnovy,
výpisků, anotací apod.
-jednoduchý překlad (překlad textů k tematickým
okruhům)
-interaktivní řečové dovednosti = střídání
receptivních a produktivních činností
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dotazy
publika;
- vypráví jednoduché příběhy, zážitky,
popíše své pocity;
- sdělí a zdůvodní svůj názor;
- pronese jednoduše zformulovaný
monolog před publikem;
- vyjadřuje se téměř bezchybně
v běžných, předvídatelných situacích;
- dokáže experimentovat, zkoušet a
hledat způsoby vyjádření srozumitelné
pro posluchače;
- zaznamená písemně podstatné
myšlenky a informace z textu,
zformuluje vlastní myšlenky a vytvoří
text o událostech
a zážitcích v podobě popisu, sdělení,
vyprávění, dopisu a odpovědi na dopis
- vyjádří písemně svůj názor na text
- vyhledá, zformuluje a zaznamená
informace nebo fakta týkající se
studovaného oboru
- přeloží text a používá slovníky
i elektronické;
- zapojí se do hovoru bez přípravy
- vyměňuje si informace, které jsou
běžné při neformálních hovorech
- zapojí se do odborné debaty nebo
argumentace, týká-li se známého tématu
- při pohovorech, na které je připraven,
klade vhodné otázky a reaguje na dotazy
tazatele
- vyřeší většinu běžných denních situací,
které se mohou odehrát v cizojazyčném
prostředí;
- požádá o upřesnění nebo zopakování
sdělené informace, pokud nezachytí
přesně význam sdělení
- přeformuluje a objasní pronesené
sdělení a zprostředkuje informaci dalším
lidem;
- uplatňuje různé techniky čtení textu
- ověří si i sdělí získané informace
písemně
- zaznamená vzkazy volajících
- vyplní jednoduchý neznámý formulář

-interakce ústní
-interakce písemná
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- vyslovuje srozumitelně co nejblíže
přirozené výslovnosti, rozlišuje základní
zvukové prostředky daného jazyka a
koriguje odlišnosti zvukové podoby
jazyka
- komunikuje s jistou mírou sebedůvěry a
aktivně používá získanou slovní zásobu
včetně vybrané frazeologie v rozsahu
daných tematických okruhů, zejména
v rutinních situacích každodenního
života,
a vlastních zálib
- používá opisné prostředky
v neznámých situacích, při vyjadřování
složitých myšlenek
- používá vhodně základní odbornou
slovní zásobu ze svého studijního oboru
- uplatňuje základní způsoby tvoření slov
v jazyce;
- dodržuje základní pravopisné normy
v písemném projevu, opravuje chyby

2. Jazykové prostředky
-přechodníky (tvorba, překlad do češtiny, minulý,
přítomný)
-infinitiv
-spojky, částice
-souvětí souřadné (slučovací, odporovací,
vylučovací, důsledkové, porovnání spojek i, a, ale)
-souvětí podřadné (věty časové, důvodové,
účelové, podmínkové, přípustkové, srovnávací,
účinkové)
-pravopis předpon a částic

-vyjadřuje se ústně i písemně k tématům
osobního života a k tématům z oblasti
zaměření studijního oboru
-řeší pohotově a vhodně standardní
řečové situace i jednoduché a
frekventované situace týkající se
pracovní činnosti
-domluví se v běžných situacích, získá i
poskytne informace
-používá stylisticky vhodné obraty
umožňující nekonfliktní vztahy a
komunikaci

3. Tematické okruhy, komunikační situace a
jazykové funkce

-prokazuje faktické znalosti především o
geografických, demografických,
hospodářských, politických, kulturních
faktorech zemí dané jazykové oblasti,
včetně vybraných poznatků studijního
oboru, a to i z jiných vyučovacích
předmětů a uplatňuje také v porovnání
s reáliemi mateřské země
-uplatňuje v komunikaci vhodně vybraná
sociokulturní specifika daných zemí

4. Poznatky o zemích

-zopakuje si probrané učivo,

5. Opakování a prověřování znalostí,

-tematické okruhy: korespondence, obraty
společenského styku- představování, omluvy,
rozhořčení, ujištění, sliby, pozvání, blahopřání

-ruská kultura (literatura, hudba, malířství,
sochařství, divadlo…)
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systematicky si utřídí poznatky

hodnocení a sebehodnocení

Název, adresa školy: Soukromá střední škola pedagogiky a sociálních služeb, s. r. o.
Obrataň 148, 394 12 Obrataň
Název ŠVP:
Ekonomika a podnikání
Kód a název oboru vzdělání:
63 - 41 - M/01 Ekonomika a podnikání
Délka a forma vzdělávání:
4 roky, dálkové
Název vyučovacího předmětu:
Základy společenských věd a estetiky
Celková hodinová dotace:
49
Stupeň poskytovaného vzdělání:
střední vzdělání s maturitní zkouškou
Platnost ŠVP:
od 1. 9. 2019 počínaje 1. ročníkem
Vzdělávací oblast: Společenskovědní vzdělávání
Hodinová dotace: 15 konzultačních hodin v 1. ročníku, 16 konzultačních hodin ve 2. ročníku, 9
konzultačních hodin ve 3. a 4. ročníku
Pojetí vyučovací předmětu
Cílem předmětu Základy společenských věd a estetiky v odborném školství je připravit žáky na aktivní a
odpovědný život v demokratické společnosti, vychovat žáky ke kultivovanému jazykovému projevu a
podílet se na rozvoji jejich duchovního života. Estetické vzdělávání má nadpředmětový charakter a
prolíná se všemi vyučovacími předměty. Žák je seznámen se společenskou skutečností, zákonitostmi
struktury a fungováním společenských systémů. Žáci si utvářejí realistický pohled na skutečnost
a orientují se ve společenských jevech. Základy společenských věd směřují k pozitivnímu ovlivňování
hodnotové orientace žáků, aby byli slušnými lidmi a odpovědnými občany svého demokratického státu,
aby jednali uvážlivě, nejen pro vlastní prospěch, ale též pro veřejný zájem. Žák je veden k logickému
myšlení, analýze příčiny a dedukci důsledků společenských jevů na základě pochopení klíčových
principů, k podpoře vztahu k sociálním vědám a k uvědomění si vlastní identity. Kultivuje se jeho
historické vědomí k uchování kontinuity tradičních hodnot naší civilizace a posiluje se respekt
k základním principům demokracie, k respektování jedinečnosti a důstojnosti jak k soudobým, tak k
minulým výtvorům člověka. Je vnímána sounáležitost s evropskou kulturou a tolerantní postoj
k minoritním skupinám, odhalují se rasistické, xenofobní a extremistické postoje a názory
v mezinárodním styku. Žák je veden k životu v souladu s principy trvale udržitelného rozvoje, k utváření
kladného vztahu k materiálním a duchovním hodnotám a posiluje se jeho mediální gramotnost.
Vzdělávání směřuje k tomu, aby žáci dovedli:
- rozvíjet logické usuzování
- srozumitelně a věcně argumentovat
- formulovat problém a strategicky ho řešit
- vyhodnotit informace získané z různých zdrojů – grafů, diagramů, tabulek a internetu
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- jednat odpovědně a přijímat odpovědnost za své rozhodnutí a jednání
- žít čestně
-cítit potřebu občanské aktivity
-vážit si demokracie a svobody, usilovat o její zachování a zdokonalování
- preferovat demokratické hodnoty a přístupy před nedemokratickými
-vystupovat zejména proti korupci, kriminalitě, jednat v souladu s humanitou a vlastenectvím, s
demokratickými občanskými postoji, respektovat lidská práva, chápat
meze lidské svobody a tolerance
-jednat odpovědně a solidárně
-kriticky posuzovat skutečnost kolem sebe, přemýšlet o ní, tvořit si vlastní úsudek,
nenechat se manipulovat
-uplatňovali ve svém životním stylu estetická kriteria
-chápali umění jako specifickou výpověď o skutečnosti
-chápali význam umění pro člověka
-přistupovali s tolerancí k estetickému cítění, vkusu a zájmu druhých lidí
-získali přehled o kulturním dění
-uvědomovali si vliv prostředků masové komunikace na utváření kultury
-uznávat, že lidský život je vysokou hodnotou, a proto je třeba si ho vážit a chránit jej
-na základě vlastní identity ctít identitu jiných lidí, považovat je za stejně hodnotné jako
sebe sama – tedy oprostit se ve vztahu k jiným lidem od předsudků a předsudečného
jednání, intolerance, rasismu, etnické, náboženské a jiné nesnášenlivosti
-cílevědomě zlepšovat a chránit životní prostředí, jednat v duchu udržitelného rozvoje
-vážit si hodnot lidské práce, jednat hospodárně, neničit hodnoty, ale pečovat o ně, snažit
se zanechat po sobě něco pozitivního pro vlastní blízké lidi i širší komunitu
-chtít si klást v životě praktické otázky filozofického a etického charakteru a hledat na ně
v diskusi s jinými lidmi i se sebou samým odpovědi.
Přesahy: Český jazyk a literatura – literatura v jednotlivých etapách rozvoje lidské společnosti, autoři a
jejich díla u nás a ve světě
Anglický, německý, ruský jazyk – anglická, německá, ruská kultura a literatura
Ekonomika – jako odraz politické, hospodářské situace v etapách rozvoje společnosti
Základy práva – občanské, ústavní, rodinné
Výuka probíhá formou konzultací. Klade se důraz na samostudium a průběžné procvičování. Na začátku
studia žáci obdrží zkouškové okruhy.
Pomůcky: audio-videotechnika, hry, obrazový a kopírovaný materiál, názorné pomůcky,internet, použití
prožitkové výukové strategie, prožitkové motivace, prožitek úspěchu.
Ve výuce se používá problémové, projektové, kooperativní učení, různé diskuzní a simulační metody,
metody směřující k rozvoji prosociálního chování. Literatura a práce s literárním textem je součástí
předmětu Český jazyk a literatura.
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Rozpis učiva
Ročník: 1. : 15 hodin

Výstup

Učivo

Žák:
- objasní smysl poznávání dějin a variabilitu
jejich výkladů
- uvede příklady kulturního přínosu
starověkých civilizací, judaismu a
křesťanství
- popíše základní – revoluční změny ve
středověku a raném novověku
- na příkladu významných občanských
revolucí vysvětlí boj za občanská i národní
práva a vznik občanské společnosti
- objasní vznik novodobého českého národa a
jeho úsilí o emancipaci
- popíše česko-německé vztahy a postavení
Židů a Romů ve společnosti 18. a 19. stol.
- charakterizuje proces modernizace
společnosti;
- popíše evropskou koloniální expanzi
-vysvětlí rozdělení světa v důsledku
koloniální expanze a rozpory mezi
velmocemi
- popíše první světovou válku a objasní
významné změny ve světě po válce
- charakterizuje první Československou
republiku a srovná její demokracii se situací
za tzv. druhé republiky (1938–39), objasní
vývoj česko-německých vztahů
- vysvětlí projevy a důsledky velké
hospodářské krize
- charakterizuje fašismus a nacismus, srovná
nacistický a komunistický totalitarismuspopíše mezinárodní vztahy v době mezi první
a druhou světovou válkou, objasní,
jak došlo k dočasné likvidaci ČSR
- objasní cíle válčících stran ve druhé světové
válce, její totální charakter a její výsledky,
popíše válečné zločiny včetně holocaustu

1. Člověk v dějinách
- poznávání dějin, význam poznávání dějin,
variabilita výkladů dějin
- starověk
- středověk a raný novověk (16.-18. stol.)
Novověk – 19. století
- velké občanské revoluce – americká a
francouzská, revoluce 1848–49 v Evropě a v
českých zemích
- společnost a národy – národní hnutí v
Evropě a v českých zemích, českoněmecké
vztahy, postavení minorit,
dualismus v habsburské monarchii, vznik
národního státu v Německu
- modernizace společnosti – technická,
průmyslová, komunikační revoluce,
urbanizace, demografický vývoj, evropská
koloniální expanze
- modernizovaná společnost a jedinec sociální struktura společnosti, postavení
žen, sociální zákonodárství, vzdělání
Novověk – 20. století
- vztahy mezi velmocemi – pokus o revizi
rozdělení světa První světovou válkou, české
země za světové války, první odboj,
poválečné uspořádání Evropy a světa, vývoj
v Rusku
- demokracie a diktatura – Československo v
meziválečném období; autoritativní a totalitní
režimy, nacismus v Německu
a komunismus v Rusku a SSSR; velká
hospodářská krize, mezinárodní vztahy ve
20. a 30. letech, růst napětí a cesta k válce;
Druhá světová válka, Československo za
války, druhý čs. odboj, válečné zločiny
včetně holocaustu, důsledky války
- svět v blocích – poválečné uspořádání v

- objasní uspořádání světa po druhé světové
válce a důsledky pro Československo
- popíše projevy a důsledky studené války
- charakterizuje komunistický režim v ČSR v
jeho vývoji a v souvislostech se změnami

Evropě a ve světě, poválečné
Československo, studená válka,
komunistická diktatura v Československu
a její vývoj, demokratický svět, světové
supervelmoci, třetí svět
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v celém komunistickém bloku
- popíše vývoj ve vyspělých demokraciích a
vývoj evropské integrace
- popíše dekolonizaci a objasní problémy
třetího světa
- vysvětlí rozpad sovětského bloku
- uvede příklady úspěchů vědy a techniky ve
20. století
- orientuje se v historii svého oboru – uvede
její významné mezníky a osobnosti, vysvětlí
přínos studovaného oboru pro
život lidí

a dekolonizace, konec bipolarity VýchodZápad

- 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
- objasní postavení České republiky v Evropě
a v soudobém světě
- charakterizuje soudobé cíle EU a posoudí
její politiku
- popíše funkci a činnost OSN a NATO
- vysvětlí zapojení ČR do mezinárodních
struktur a podíl ČR na jejich aktivitách
- uvede příklady projevů globalizace a
debatuje o jejích důsledcích

2. Soudobý svět
- rozmanitost soudobého světa: civilizační
sféry a kultury, nejvýznamnější světová
náboženství; velmoci, vyspělé státy,
rozvojové země a jejich problémy, konflikty
v soudobém světě
- integrace a dezintegrace
- Česká republika a svět: NATO, OSN,
zapojení ČR do mezinárodních struktur,
bezpečnost na počátku 21. století, konflikty v
soudobém světě, globální problémy,
globalizace

-zopakuje si probrané učivo, systematicky si
utřídí poznatky

3. Závěrečné opakování

Ročník: 2. : 16 hodin

Výstup

Učivo

Žák:
-zařadí typická díla do jednotlivých
uměleckých směrů a příslušných historických
období
-vyjádří vlastní prožitky z recepce daných
uměleckých děl
-porovná typické znaky kultur hlavních
národností na našem území
-popíše vhodné společenské chování v dané
situaci

1. Kultura a umění
-umění jako specifická výpověď o
skutečnosti
-aktivní poznání různých druhů umění
našeho i světového, současného i minulého
v tradiční i mediální podobě
-kultury národnostní na našem území, kultura
bydlení, odívání
-kulturní instituce v ČR a v regionu
-lidové umění a užitná tvorba
-estetické a funkční normy při tvorbě a
výrobě předmětů používaných v běžném
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životě
-ochrana a využívání kulturních hodnot
-charakterizuje současnou českou společnost,
její etnické a sociální složení
-vysvětlí význam péče o kulturní hodnoty,
význam vědy a umění
-popíše sociální nerovnost a chudobu ve
vyspělých demokraciích, uvede postupy,
jimiž lze do jisté míry řešit sociální problém,
popíše, kam se může obrátit, když se dostane
do složité sociální situace
-rozliší pravidelné a nepravidelné příjmy a
výdaje a na základě toho sestaví rozpočet
domácnosti
-navrhne, jak řešit schodkový rozpočet a jak
naložit s přebytkovým rozpočtem domácnosti
-navrhne způsoby, jak využít volné finanční
prostředky a vybere nejvýhodnější finanční
produkt pro jejich investování
-vybere nejvýhodnější úvěrový produkt
-zdůvodní své rozhodnutí a posoudí způsoby
zajištění úvěru a vysvětí, jak se vyvarovat
předlužení
-dovede posoudit služby nabízené peněžními
ústavy a jinými subjekty a jejich možná
rizika
-objasní způsoby ovlivňování veřejnosti
-objasní význam solidarity a dobrých vztahů
v komunitě
-debatuje o pozitivech i problémech
multikulturního soužití, objasní příčiny
migrace lidí
-posoudí, kdy je v praktickém životě rovnost
pohlaví porušována
-objasní postavení církví a věřících v ČR,
vysvětlí, čím jsou nebezpečné některé
náboženské
sekty
a
náboženský
fundamentalismus

2. Člověk v lidském společenství
-společnost, společnost tradiční a moderní,
pozdně moderní společnost
-hmotná kultura, duchovní kultura
-současná česká společnost, společenské
vrstvy, elity a jejich úloha
-sociální nerovnost a chudoba v současné
společnosti
-majetek a jeho nabývání, rozhodování o
finančních záležitostech jedince a rodiny,
rozpočtu
domácnosti,
zodpovědné
hospodaření
-řešení krizových finančních situaci, sociální
zajištění občanů
-rasy, etnika, národy a národnosti, majorita a
minority ve společnosti, multikulturní
soužití, migrace, migranti, azylanti
-postavení mužů a žen, generové problémy
-víra a ateismus, náboženství a církve,
náboženská hnutí, sekty, náboženský
fundamentalismus

-zopakuje si probrané učivo, systematicky si 3. Závěrečné opakování
utřídí poznatky
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Ročník: 3. : 9 hodin

Výstup

Učivo

Žák:
-charakterizuje demokracii a objasní, jak
funguje a jaké má problémy (korupce a
kriminalita)
-objasní význam práv a svobod, které jsou
zakotveny v českých zákonech, a popíše
způsoby, jak lze ohrožená lidská práva
obhajovat
-dovede kriticky přistupovat k mediálním
obsahům a pozitivně využívat nabídky
masových médií
-charakterizuje současný český politický
systém, objasní funkci politických stran a
svobodných voleb
-uvede příklady funkcí obecní a krajské
samosprávy
-vysvětlí, jaké projevy je možné nazvat
politickým radikalismem, nebo politickým
extremismem
-vysvětlí, proč je nepřijatelné propagovat
hnutí omezující práva a svobody jiných lidí
-uvede příklady občanské aktivity ve svém
regionu, vysvětlí, co se rozumí občanskou
společností
-debatuje o vlastnostech, které by měl mít
občan demokratického státu

1. Člověk jako občan
-základní hodnoty a principy demokracie
-lidská práva, jejich obhajování, veřejný
ochránce práv, práva dětí
-svobodný přístup k informacím, masová
média a jejich funkce, kritický přístup
k médiím, maximální využití potencionálu
médií
-stát, státy na počátku 21. století, český stát,
státní občanství v ČR
-česká ústava, politický systém v ČR,
struktura veřejné správy, obecní a krajská
samospráva
-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

-zopakuje si probrané učivo, systematicky si 2. Závěrečné opakování
utřídí poznatky
Ročník: 4.:

9 hodin

Výstup

Učivo

Žák:
-vysvětlí, jaké otázky řeší filozofie,
filozofická etika
-dovede používat vybraný pojmový aparát,
který byl součástí učiva
-dovede pracovat s jemu obsahově a
formálně dostupnými texty
-debatuje o praktických filozofických a
etických otázkách (ze života kolem sebe,
z kauz známých z médií, z krásné literatury
a jiných druhů umění)

1. Člověk a svět (praktická filozofie)
-co řeší filozofie a filozofická etika
-význam filozofie a etiky v životě člověka,
jejich smysl pro řešení životních situací
-etika a její předmět, základní pojmy etiky,
morálka, mravní hodnoty a normy, mravní
rozhodování a odpovědnost
-životní postoje a hodnotová orientace,
člověk mezi touhou po vlastním štěstí a
angažováním se pro obecné dobro a pro
pomoc jiným lidem
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-vysvětlí, proč jsou lidé za své názory,
postoje a jednání odpovědni jiným lidem
-zopakuje si probrané učivo, systematicky si 2. Závěrečné opakování
utřídí poznatky

Název, adresa školy: Soukromá střední škola pedagogiky a sociálních služeb, s. r. o.
Obrataň 148, 394 12 Obrataň
Název ŠVP:
Ekonomika a podnikání
Kód a název oboru vzdělání:
63 - 41 - M/01 Ekonomika a podnikání
Délka a forma vzdělávání:
4 roky, dálkové
Název vyučovacího předmětu:
Matematika
Celková hodinová dotace:
70
Stupeň poskytovaného vzdělání:
střední vzdělání s maturitní zkouškou
Platnost ŠVP:
od 1. 9. 2019 počínaje 1. ročníkem
Vzdělávací oblast: Matematické vzdělávání
Hodinová dotace: 15 konzultačních hodin v 1. a 4. ročníku, 16 konzultačních hodin ve 2. ročníku a 24
konzultačních hodin ve 3. ročníku
Pojetí vyučovacího předmětu
Obecným cílem matematického vzdělávání je výchova přemýšlivého člověka, který bude umět
používat matematiku v různých životních situacích (v odborné složce vzdělávání, v dalším
studiu, v osobním životě, budoucím zaměstnání, volném čase apod.).
Matematické vzdělávání se zaměřuje především na metody řešení úloh, zejména ve vztahu
k oboru vzdělání.
Charakteristika učiva
Matematika rozvíjí znalosti a dovednosti žáků v oblastech operace s čísly a výrazy, číselné a algebraické
výrazy, funkce, řešení rovnic a nerovnic, goniometrie a trigonometrie, planimetrie, stereometrie,
analytická geometrie, posloupnosti a finanční matematika, kombinatorika, pravděpodobnost
v praktických úlohách a statistika v praktických úlohách v průběhu 1. - 4. ročníku.
Vzdělávání směřuje k tomu, aby žák dovedl:
 aplikovat matematické poznatky a postupy v odborné složce vzdělávání;
 využívat matematické poznatky a metody řešení v praktickém životě a v dalším vzdělávání;
 matematizovat jednoduché reálné situace, užívat matematický model a vyhodnotit výsledek
řešení vzhledem k realitě;
 zkoumat a řešit problémy včetně diskuze řešení;
 diskutovat metody řešení matematické úlohy;
 účelně využít digitální technologie a zdroje informací při řešení matematických úloh;
 číst s porozuměním matematický text, kriticky vyhodnotit informace získané z různých
117

zdrojů;
 správně se matematicky vyjadřovat.
V afektivní oblasti směřuje matematické vzdělávání k tomu, aby žák získal:
 pozitivní postoj k matematickému vzdělávání;
 motivaci k celoživotnímu vzdělávání;
 důvěru ve vlastní schopnosti, systematičnost a preciznost při práci.

Přesahy: Český jazyk – číslovky
Anglický, německý, ruský jazyk – číslovky, vyjádření času, základní matematické operace
Ekonomika – ekonomická cvičení, procenta, pravděpodobnost
Účetnictví – základní matematické operace účetních případů
Výuka probíhá formou konzultací. Klade se důraz na samostudium a průběžné procvičování.
Na začátku studia žáci obdrží zkouškové okruhy.
Rozpis učiva
A
První ročník
Výsledky vzdělávání

Žák
- provádí aritmetické operace v R;
- používá různé zápisy reálného čísla;
- znázorní reálné číslo nebo jeho
aproximace na číselné ose;
- používá absolutní hodnotu a chápe její
geometrický význam;
- porovnává reálná čísla, určí vztahy mezi
reálnými čísly;
- zapíše a znázorní interval;
- provádí, znázorní a zapíše operace
s intervaly (sjednocení, průnik);
- řeší praktické úlohy za použití
trojčlenky, procentového počtu a poměru
ve vztahu k danému oboru vzdělání;
- provádí operace s mocninami
a odmocninami;
- řeší praktické úkoly s mocninami

Učivo

Operace s čísly
- číselný obor R
- aritmetické operace v číselných
oborech R
- různé zápisy reálného čísla
- reálná čísla a jejich vlastnosti
- absolutní hodnota reálného čísla
- intervaly jako číselné množiny
- operace s číselnými množinami
(sjednocení, průnik)
- užití procentového počtu
- mocniny s exponentem
přirozeným, celým a racionálním
- odmocniny
- slovní úlohy

118

Časové
rozvržení
Počet
hodin
15

s racionálním exponentem a
odmocninami;
- při řešení úloh účelně využívá digitální
technologie a zdroje informací;

- používá pojem člen, koeficient, stupeň
členu, stupeň mnohočlenu;
- provádí operace s mnohočleny,
lomenými výrazy, výrazy obsahujícími
mocniny a odmocniny;
- provádí umocnění dvojčlenu pomocí
vzorců;
- rozkládá mnohočleny na součin;
- určí definiční obor výrazu;
- sestaví výraz na základě zadání;
- modeluje jednoduché reálné situace
užitím výrazů zejména ve vztahu k
danému oboru vzdělání;
- interpretuje výraz s proměnnými
zejména ve vztahu k danému oboru
vzdělávání;
- při řešení úloh účelně využívá digitální
technologie a zdroje informací;
- rozliší úpravy rovnic na ekvivalentní
a neekvivalentní;
- určí definiční obor rovnice a nerovnice;
- řeší lineární rovnice, nerovnice a jejich
soustavy, včetně grafického znázornění;
- řeší kvadratické rovnice, nerovnice
včetně
grafického znázornění;
- řeší rovnice s neznámou ve jmenovateli;
- řeší rovnice v součinovém a podílovém
tvaru;
- řeší jednoduché logaritmické rovnice;
- řeší jednoduché exponenciální rovnice;
- vyjádří neznámou ze vzorce;
- užívá vztahy mezi kořeny a koeficienty
kvadratické rovnice;
- užívá rovnic, nerovnic a jejich soustav

Číselné a algebraické výrazy
- číselné výrazy
- algebraické výrazy
- mnohočleny, lomené výrazy,
výrazy s mocninami a
odmocninami
- definiční obor algebraického
výrazu
- slovní úlohy

Řešení rovnic a nerovnic
- úpravy rovnic
- lineární rovnice a nerovnice s
jednou
neznámou
- rovnice s neznámou ve
jmenovateli
- rovnice v součinovém a
podílovém tvaru
- kvadratická rovnice a nerovnice
- vztahy mezi kořeny a koeficienty
kvadratické rovnice
- soustavy rovnic, nerovnic
- logaritmické rovnice
- exponenciální rovnice
- grafické řešení rovnic, nerovnic
a jejich soustav
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k řešení reálných problémů, zejména ve
vztahu k danému oboru vzdělání;
- při řešení úloh účelně využívá digitální
technologie a zdroje informací;

- vyjádření neznámé ze vzorce
- slovní úlohy

Druhý ročník
Výsledky vzdělávání
Učivo
Žák
- užívá pojmy a vztahy: bod, přímka,
rovina, odchylka dvou přímek, vzdálenost
bodu od přímky, vzdálenost dvou
rovnoběžek, úsečka a její délka;
- užívá jednotky délky a obsahu, provádí
převody jednotek délky a obsahu;
- řeší úlohy na polohové a metrické
vlastnosti rovinných útvarů zejména ve
vztahu k danému oboru vzdělání;
- užívá věty o shodnosti a podobnosti
trojúhelníků v početních i konstrukčních
úlohách;
- graficky rozdělí úsečku v daném
poměru;
- graficky změní velikost úsečky v daném
poměru;
- využívá poznatky o množinách všech
bodů dané vlastnosti v konstrukčních
úlohách;
- popíše rovinné útvary, určí jejich obvod
a obsah;
- při řešení úloh účelně využívá digitální
technologie a zdroje informací;
- rozlišuje jednotlivé druhy funkcí,
sestrojí jejich grafy a určí jejich vlastnosti
včetně monotonie a extrémů;
- pracuje s matematickým modelem
reálných situací a výsledek vyhodnotí

Opakování učiva prvního ročníku
Planimetrie
- planimetrické pojmy
- polohové vztahy rovinných
útvarů
- metrické vlastnosti rovinných
útvarů
- Euklidovy věty
- množiny bodů dané vlastnosti
- rovinné útvary: kružnice, kruh a
jejich části,
mnohoúhelníky, pravidelné
mnohoúhelníky, složené útvary,
konvexní a nekonvexní útvary
- trojúhelník a čtyřúhelník (strana,
vnitřní a vnější úhly, výšky,
ortocentrum, těžnice,
těžiště, střední příčky, kružnice
opsaná a vepsaná)
- shodná zobrazení rovině, jejich
vlastnosti a jejich uplatnění
- podobná zobrazení v rovině,
jejich
vlastnosti a jejich uplatnění
- shodnost a podobnost
Funkce
- pojem funkce, definiční obor a
obor hodnot
funkce, graf funkce
- vlastnosti funkce
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Časové
rozvržení
Počet hodin
16

vzhledem k realitě;
- aplikuje v úlohách poznatky o funkcích
při úpravách výrazů a rovnic;
- určí průsečíky grafu funkce s osami
souřadnic;
- určí hodnoty proměnné pro dané funkční
hodnoty;
- přiřadí předpis funkce ke grafu a
naopak;
- sestrojí graf funkce dané předpisem pro
zadané hodnoty;
- řeší reálné problémy s použitím
uvedených funkcí zejména ve vztahu k
danému oboru vzdělání;
- při řešení úloh účelně využívá digitální
technologie a zdroje informací;
- užívá pojmy: orientovaný úhel, velikost
úhlu;
- určí velikost úhlu ve stupních
a v obloukové míře a jejich převody;
- graficky znázorní goniometrické funkce
v oboru reálných čísel;
- určí definiční obor a obor hodnot
goniometrických funkcí, určí jejich
vlastnosti včetně monotonie a extrémů;
- s použitím goniometrických funkcí určí
ze zadaných údajů velikost stran a úhlů
v pravoúhlém a obecném trojúhelníku;
- používá vlastností a vztahů
goniometrických funkcí při řešení
goniometrických rovnic;
- používá vlastností a vztahů
goniometrických funkcí k řešení vztahů v
rovinných i prostorových útvarech;
- při řešení úloh účelně využívá digitální
technologie a zdroje informací;

- lineárně lomená funkce
- kvadratická funkce
- exponenciální funkce
- logaritmická funkce
- logaritmus a jeho užití
- věty o logaritmech
- úprava výrazů obsahujících
funkce
- slovní úlohy

Goniometrie a trigonometrie
- orientovaný úhel
- goniometrické funkce
- věta sinová a kosinová
- goniometrické rovnice
- využití goniometrických funkcí
k určení stran a úhlů v
trojúhelníku
- úprava výrazů obsahujících
goniometrické funkce

Třetí ročník
Výsledky vzdělávání

Učivo
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Časové
rozvržení
Počet
hodin

Žák

24

Opakování učiva druhého ročníku
- určuje vzájemnou polohu bodů a
Stereometrie
přímek,
- polohové vztahy prostorových
bodů a roviny, dvou přímek, přímky
útvarů
a roviny, dvou rovin;
- metrické vlastnosti prostorových
- určí odchylku dvou přímek, přímky
útvarů
a roviny, dvou rovin;
- tělesa a jejich sítě
- určuje vzdálenost bodů, přímek a rovin; - složená tělesa
- charakterizuje tělesa: komolý jehlan
- výpočet povrchu, objemu těles,
a kužel, koule a její části;
složených těles
- určí povrch a objem tělesa včetně
složeného tělesa s využitím funkčních
vztahů a trigonometrie;
- využívá sítě tělesa při výpočtu povrchu
a objemu tělesa;
- aplikuje poznatky o tělesech
v praktických úlohách, zejména ve vztahu
k danému oboru vzdělání;
- užívá a převádí jednotky objemu;
- při řešení úloh účelně využívá digitální
technologie a zdroje informací;
- určí vzdálenost dvou bodů a souřadnice Analytická geometrie
středu úsečky;
- souřadnice bodu
- užívá pojmy: vektor a jeho umístění,
- souřadnice vektoru
souřadnice bodu, vektoru a velikost
- střed úsečky
vektoru;
- vzdálenost bodů
- provádí operace s vektory (součet
- operace s vektory
vektorů, násobek vektoru reálným číslem, - přímka v rovině
skalární součin vektorů);
- polohové vztahy bodů a přímek
- užije grafickou interpretaci operací
v rovině
- metrické vlastnosti bodů a
s vektory;
přímek v rovině
- určí velikost úhlu dvou vektorů;
- užije vlastnosti kolmých a kolineárních
vektorů;
- určí parametrické vyjádření přímky,
obecnou rovnici přímky a směrnicový
tvar rovnice přímky v rovině;
- určí polohové vztahy bodů a přímek
v rovině a aplikuje je v úlohách;
- určí metrické vlastnosti bodů a přímek
v rovině a aplikuje je v úlohách;
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- při řešení úloh účelně využívá digitální
technologie a zdroje informací;

Čtvrtý ročník
Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák
Opakování učiva třetího ročníku
- vysvětlí posloupnost jako zvláštní případ Posloupnosti a finanční
funkce;
matematika
- určí posloupnost: vzorcem pro n-tý člen, - poznatky o posloupnostech
výčtem prvků, graficky;
- aritmetická posloupnost
- pozná aritmetickou posloupnost a určí - geometrická posloupnost
její vlastnosti;
- finanční matematika
- pozná geometrickou posloupnost a určí - slovní úlohy
- využití posloupností pro řešení
její vlastnosti;
úloh z praxe
- užívá poznatků o posloupnostech při
řešení úloh v reálných situacích, zejména
ve vztahu k oboru vzdělání;
- používá pojmy finanční matematiky:
změny cen zboží, směna peněz, danění,
úrok, úročení, jednoduché úrokování,
spoření, úvěry, splátky úvěrů;
- provádí výpočty finančních záležitostí;
změny cen zboží, směna peněz, danění,
úrok, jednoduché úrokování, spoření,
úvěry, splátky úvěrů;
- při řešení úloh účelně využívá digitální
technologie a zdroje informací
- řeší jednoduché kombinatorické úlohy Kombinatorika
úvahou (používá základní kombinatorická - faktoriál
pravidla);
- variace, permutace a kombinace
- užívá vztahy pro počet variací,
bez opakování
permutací a kombinací;
- variace s opakováním
- počítá s faktoriály a kombinačními čísly; - počítání s faktoriály a
- užívá poznatků z kombinatoriky při
kombinačními čísly
- slovní úlohy
řešení úloh v reálných situacích;
- při řešení úloh účelně využívá digitální
technologie a zdroje informací;
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Časové
rozvržení
Počet
hodin
15

- užívá pojmy: náhodný pokus, výsledek
náhodného pokusu, nezávislost jevů;
- užívá pojmy: náhodný jev a jeho
pravděpodobnost, výsledek náhodného
pokusu, opačný jev, nemožný jev, jistý
jev, množina výsledků náhodného
pokusu;
- určí pravděpodobnost náhodného jevu;
- při řešení úloh účelně využívá digitální
technologie a zdroje informací;

- užívá a vysvětlí pojmy: statistický
soubor, rozsah souboru, statistická
jednotka, četnost, relativní četnost,
statistický znak kvalitativní a
kvantitativní, aritmetický
průměr, hodnota znaku;
- určí četnost a relativní četnost hodnoty
znaku;
- sestaví tabulku četností;
- graficky znázorní rozdělení četností;
- určí charakteristiky polohy (aritmetický
průměr, medián, modus, percentil);
- určí charakteristiky variability (rozptyl,
směrodatná odchylka);
- čte a vyhodnotí statistické údaje
v tabulkách, diagramech a grafech;
- při řešení úloh účelně využívá digitální
technologie a zdroje informací.

Pravděpodobnost v praktických
úlohách
- náhodný pokus, výsledek
náhodného pokusu
- náhodný jev
- opačný jev, nemožný jev, jistý
jev
- množina výsledků náhodného
pokusu
- nezávislost jevů
- výpočet pravděpodobnosti
náhodného jevu
- aplikační úlohy
Statistika v praktických úlohách
- statistický soubor, jeho
charakteristika
- četnost a relativní četnost znaku
- charakteristiky polohy
- charakteristiky variability
- statistická data v grafech a
tabulkách
- aplikační úlohy
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Název, adresa školy: Soukromá střední škola pedagogiky a sociálních služeb, s. r. o.
Obrataň 148, 394 12 Obrataň
Název ŠVP:
Ekonomika a podnikání
Kód a název oboru vzdělání:
63 - 41 - M/01 Ekonomika a podnikání
Délka a forma vzdělávání:
4 roky, dálkové
Název vyučovacího předmětu:
Fyzika
Celková hodinová dotace:
12
Stupeň poskytovaného vzdělání:
střední vzdělání s maturitní zkouškou
Platnost ŠVP:
od 1. 9. 2019 počínaje 1. ročníkem
Vzdělávací oblast: Společenskovědní a přírodovědné vzdělávání
Pojetí vyučovací předmětu
Výuka přírodních věd přispívá k hlubšímu a komplexnímu pochopení přírodních jevů
a zákonů, k formování žádoucích vztahů k přírodnímu prostředí a umožňuje žákům
proniknout do dějů, které probíhají v živé i neživé přírodě. Osvojení si základů přírodních věd má
význam pro poznání světa. Žáci se učí pozorovat dění kolem sebe a pozorované jevy uvádět do
souvislostí, učí je logicky uvažovat a činit hodnověrné logické závěry.
Cílem přírodovědného vzdělávání je především naučit žáky využívat přírodovědných
poznatků v profesním i občanském životě, klást si otázky o okolním světě a vyhledávat k nim
relevantní, na důkazech založené odpovědi.
Základy přírodních věd zahrnují fyzikální, chemické, ekologické, biologické vzdělávání.
Vzdělávání směřuje k tomu, aby žáci dovedli:
-logicky uvažovat, analyzovat a řešit jednoduché přírodovědné problémy;
-pozorovat a zkoumat přírodu, provádět experimenty a měření, zpracovávat
a vyhodnocovat získané údaje
-komunikovat, vyhledávat a interpretovat přírodovědné informace a zaujímat k nim
stanovisko, využívat získané informace v diskusi k přírodovědné a odborné tematice;
-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
- srozumitelně a věcně argumentovat
- jednat odpovědně a přijímat odpovědnost za své rozhodnutí a jednání
-kriticky posuzovat skutečnost kolem sebe, přemýšlet o ní, tvořit si vlastní úsudek
-cílevědomě zlepšovat a chránit životní prostředí, jednat v duchu udržitelného rozvoje
-vážit si hodnot lidské práce, jednat hospodárně, neničit hodnoty, ale pečovat o ně, snažit
se zanechat po sobě něco pozitivního pro vlastní blízké lidi i širší komunitu
-využívat přírodovědných poznatků a dovedností v praktickém životě ve všech situacích,
které souvisejí s přírodovědnou oblastí
- trvale rozvíjet zájem o poznávání vlastní země a regionů světa jako nedílnou součást životního způsobu
moderního člověka
-aplikovat přírodovědné poznatky v praktickém životě
-komunikovat, vyhledávat a interpretovat informace a zaujímat k nim
stanovisko
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Přesahy: Základy společenských věd a estetiky – člověk v dějinách a v lidské společnosti
Matematika – rovnice, nerovnice, převody jednotek
Informační a komunikační technologie – práce s médii, tvorba prezentací
Výuka probíhá formou konzultací. Klade se důraz na samostudium a průběžné procvičování. Na začátku
studia žáci obdrží zkouškové okruhy.
Pomůcky:audio-videotechnika, hry, obrazový a kopírovaný materiál, názorné pomůcky, internet, použití
prožitkové výukové strategie, prožitkové motivace, prožitek úspěchu.
Ve výuce se používá problémové, projektové, kooperativní učení, různé diskuzní a simulační metody,
metody směřující k rozvoji prosociálního chování.
V případě zájmu žáků dálkového studia možnost vycestovat na zahraniční exkurzi.
Rozpis učiva
Ročník: 4. – Fyzika 12 hodin

Výstup

Učivo

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

1. 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

- 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

2. Termika
- teplota, teplotní roztažnost látek
- teplo a práce, přeměny vnitřní energie
tělesa
tepelné motory
- struktura pevných látek a kapalin, přeměny
skupenství

- 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

3. Elektřina a magnetismus
- elektrický náboj tělesa, elektrická síla,
elektrické pole, kapacita vodiče
- elektrický proud v látkách, zákony
elektrického proudu, polovodiče
- magnetické pole, magnetické pole
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- určí magnetickou sílu v magnetickém poli
vodiče s proudem
- popíše princip generování střídavých
proudů a jejich využití v energetice

elektrického proudu, elektromagnetická
indukce
- vznik střídavého proudu, přenos elektrické
energie střídavým proudem

-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

4. Vlnění a optika
- mechanické kmitání a vlnění
- zvukové vlnění
- světlo a jeho šíření
- zrcadla a čočky, oko
- druhy elektromagnetického záření,
rentgenové 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
v jaderném reaktoru

5. Fyzika atomu
- model atomu, laser
- nukleony, radioaktivita, jaderné záření
- jaderná energie a její využití

- charakterizuje Slunce jako hvězdu
- popíše objekty ve sluneční soustavě
- zná příklady základních typů hvězd

6. Vesmír
- Slunce, planety a jejich pohyb, komety
- hvězdy a galaxie

-zopakuje si probrané učivo, systematicky si
utřídí poznatky

7. Závěrečné opakování
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Název, adresa školy: Soukromá střední škola pedagogiky a sociálních služeb, s. r. o.
Obrataň 148, 394 12 Obrataň
Název ŠVP:
Ekonomika a podnikání
Kód a název oboru vzdělání:
63 - 41 - M/01 Ekonomika a podnikání
Délka a forma vzdělávání:
4 roky, dálkové
Název vyučovacího předmětu:
Chemie
Celková hodinová dotace:
12
Stupeň poskytovaného vzdělání:
střední vzdělání s maturitní zkouškou
Platnost ŠVP:
od 1. 9. 2019 počínaje 1. ročníkem
Vzdělávací oblast: Společenskovědní a přírodovědné vzdělávání
Pojetí vyučovací předmětu
Výuka přírodních věd přispívá k hlubšímu a komplexnímu pochopení přírodních jevů
a zákonů, k formování žádoucích vztahů k přírodnímu prostředí a umožňuje žákům
proniknout do dějů, které probíhají v živé i neživé přírodě. Osvojení si základů přírodních věd má
význam pro poznání světa. Žáci se učí pozorovat dění kolem sebe a pozorované jevy uvádět do
souvislostí, učí je logicky uvažovat a činit hodnověrné logické závěry.
Cílem přírodovědného vzdělávání je především naučit žáky využívat přírodovědných
poznatků v profesním i občanském životě, klást si otázky o okolním světě a vyhledávat k nim
relevantní, na důkazech založené odpovědi.
Základy přírodních věd zahrnují fyzikální, chemické, ekologické, biologické vzdělávání.
Vzdělávání směřuje k tomu, aby žáci dovedli:
-logicky uvažovat, analyzovat a řešit jednoduché přírodovědné problémy;
-pozorovat a zkoumat přírodu, provádět experimenty a měření, zpracovávat
a vyhodnocovat získané údaje
-komunikovat, vyhledávat a interpretovat přírodovědné informace a zaujímat k nim
stanovisko, využívat získané informace v diskusi k přírodovědné a odborné tematice;
-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
- srozumitelně a věcně argumentovat
- jednat odpovědně a přijímat odpovědnost za své rozhodnutí a jednání
-kriticky posuzovat skutečnost kolem sebe, přemýšlet o ní, tvořit si vlastní úsudek
-cílevědomě zlepšovat a chránit životní prostředí, jednat v duchu udržitelného rozvoje
-vážit si hodnot lidské práce, jednat hospodárně, neničit hodnoty, ale pečovat o ně, snažit
se zanechat po sobě něco pozitivního pro vlastní blízké lidi i širší komunitu
-využívat přírodovědných poznatků a dovedností v praktickém životě ve všech situacích,
které souvisejí s přírodovědnou oblastí
- trvale rozvíjet zájem o poznávání vlastní země a regionů světa jako nedílnou součást životního způsobu
moderního člověka
-aplikovat přírodovědné poznatky v praktickém životě
-komunikovat, vyhledávat a interpretovat informace a zaujímat k nim
stanovisko
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Přesahy: Základy společenských věd a estetiky – člověk v dějinách a v lidské společnosti
Matematika – rovnice, nerovnice, převody jednotek
Informační a komunikační technologie – práce s médii, tvorba prezentací
Výuka probíhá formou konzultací. Klade se důraz na samostudium a průběžné procvičování. Na začátku
studia žáci obdrží zkouškové okruhy.
Pomůcky:audio-videotechnika, hry, obrazový a kopírovaný materiál, názorné pomůcky, internet, použití
prožitkové výukové strategie, prožitkové motivace, prožitek úspěchu.
Ve výuce se používá problémové, projektové, kooperativní učení, různé diskuzní a simulační metody,
metody směřující k rozvoji prosociálního chování.
V případě zájmu žáků dálkového studia možnost vycestovat na zahraniční exkurzi.
Rozpis učiva
1. ročník:

15 hodin

Výstup

Učivo

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
- vyjádří složení roztoku a připraví roztok
požadovaného složení
- vysvětlí podstatu chemických reakcí a
zapíše jednoduchou chemickou reakci
chemickou rovnicí
- provádí jednoduché chemické výpočty,
které lze využít v odborné praxi

1. 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

- 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
prostředí

2. Anorganická chemie
- anorganické látky, oxidy, kyseliny,
hydroxidy, soli
- názvosloví anorganických sloučenin
- vybrané prvky a anorganické sloučeniny v
běžném životě a v odborné praxi

- charakterizuje základní skupiny uhlovodíků

3. Organická chemie
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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 životní prostředí

- vlastnosti atomu uhlíku
- základ názvosloví organických sloučenin
- organické sloučeniny v běžném životě a
odborné praxi

-charakterizuje biogenní prvky a jejich
sloučeniny
- charakterizuje nejdůležitější přírodní látky
- popíše vybrané biochemické děje

4. Biochemie
- chemické složení živých organismů
- přírodní látky, bílkoviny, sacharidy, lipidy,
nukleové kyseliny, biokatalyzátory
- biochemické děje

-zopakuje si probrané učivo, systematicky si
utřídí poznatky

5. Závěrečné opakování

Název, adresa školy: Soukromá střední škola pedagogiky a sociálních služeb, s. r. o.
Obrataň 148, 394 12 Obrataň
Název ŠVP:
Ekonomika a podnikání
Kód a název oboru vzdělání:
63 - 41 - M/01 Ekonomika a podnikání
Délka a forma vzdělávání:
4 roky, dálkové
Název vyučovacího předmětu:
Biologie
Celková hodinová dotace:
21
Stupeň poskytovaného vzdělání:
střední vzdělání s maturitní zkouškou
Platnost ŠVP:
od 1. 9. 2019 počínaje 1. ročníkem
Vzdělávací oblast: Společenskovědní a přírodovědné vzdělávání
Pojetí vyučovací předmětu
Výuka přírodních věd přispívá k hlubšímu a komplexnímu pochopení přírodních jevů
a zákonů, k formování žádoucích vztahů k přírodnímu prostředí a umožňuje žákům
proniknout do dějů, které probíhají v živé i neživé přírodě. Osvojení si základů přírodních věd má
význam pro poznání světa. Žáci se učí pozorovat dění kolem sebe a pozorované jevy uvádět do
souvislostí, učí je logicky uvažovat a činit hodnověrné logické závěry.
Cílem přírodovědného vzdělávání je především naučit žáky využívat přírodovědných
poznatků v profesním i občanském životě, klást si otázky o okolním světě a vyhledávat k nim
relevantní, na důkazech založené odpovědi.
Základy přírodních věd zahrnují fyzikální, chemické, ekologické, biologické vzdělávání.
Vzdělávání směřuje k tomu, aby žáci dovedli:
-logicky uvažovat, analyzovat a řešit jednoduché přírodovědné problémy;
-pozorovat a zkoumat přírodu, provádět experimenty a měření, zpracovávat
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a vyhodnocovat získané údaje
-komunikovat, vyhledávat a interpretovat přírodovědné informace a zaujímat k nim
stanovisko, využívat získané informace v diskusi k přírodovědné a odborné tematice;
-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
- srozumitelně a věcně argumentovat
- jednat odpovědně a přijímat odpovědnost za své rozhodnutí a jednání
-kriticky posuzovat skutečnost kolem sebe, přemýšlet o ní, tvořit si vlastní úsudek
-cílevědomě zlepšovat a chránit životní prostředí, jednat v duchu udržitelného rozvoje
-vážit si hodnot lidské práce, jednat hospodárně, neničit hodnoty, ale pečovat o ně, snažit
se zanechat po sobě něco pozitivního pro vlastní blízké lidi i širší komunitu
-využívat přírodovědných poznatků a dovedností v praktickém životě ve všech situacích,
které souvisejí s přírodovědnou oblastí
- trvale rozvíjet zájem o poznávání vlastní země a regionů světa jako nedílnou součást životního způsobu
moderního člověka
-aplikovat přírodovědné poznatky v praktickém životě
-komunikovat, vyhledávat a interpretovat informace a zaujímat k nim
stanovisko
Přesahy: Základy společenských věd a estetiky – člověk v dějinách a v lidské společnosti
Matematika – rovnice, nerovnice, převody jednotek
Informační a komunikační technologie – práce s médii, tvorba prezentací
Výuka probíhá formou konzultací. Klade se důraz na samostudium a průběžné procvičování. Na začátku
studia žáci obdrží zkouškové okruhy.
Pomůcky:audio-videotechnika, hry, obrazový a kopírovaný materiál, názorné pomůcky, internet, použití
prožitkové výukové strategie, prožitkové motivace, prožitek úspěchu.
Ve výuce se používá problémové, projektové, kooperativní učení, různé diskuzní a simulační metody,
metody směřující k rozvoji prosociálního chování.
V případě zájmu žáků dálkového studia možnost vycestovat na zahraniční exkurzi.
Rozpis učiva
Ročník: 1.:

12 hodin

Výstup
Žák:
-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

Učivo
1. Základy biologie
- vznik a vývoj života na Zemi
- vlastnosti živých soustav
- typy buněk
- rozmanitost organismů a jejich
charakteristika
- dědičnost a proměnlivost
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buňku a uvede rozdíly
- uvede základní skupiny organismů a
porovná je
- objasní význam genetiky
-uplatňuje ve svém jednání základní znalosti
o stavbě a funkci lidského organismu jako
celku
- popíše, jak faktory životního prostředí
ovlivňují zdraví lidí
- zdůvodní význam zdravého životního stylu
- dovede posoudit vliv pracovních podmínek
a povolání na své zdraví v dlouhodobé
perspektivě a ví, jak by mohl kompenzovat
jejich nežádoucí důsledky
- dovede posoudit psychické, estetické a
sociální účinky pohybových činností
- popíše vliv fyzického a psychického
zatížení na lidský organismus
- orientuje se v zásadách zdravé výživy a v
jejích alternativních směrech

2. Principy zdravého životního stylu
- činitelé ovlivňující zdraví: životní prostředí,
životní styl, pohybové aktivity, civilizační
choroby
-výživa a stravovací návyky, rizikové
chování aj.
- duševní zdraví a rozvoj osobnosti; sociální
dovednosti; rizikové faktory poškozující
zdraví
- odpovědnost za zdraví své i druhých, péče
o veřejné zdraví v ČR, zabezpečení
v nemoci, práva a povinnosti v případě
nemoci nebo úrazu
- partnerské vztahy, lidská sexualita
- mediální obraz krásy lidského těla,
komerční reklama

-dovede uplatňovat naučené modelové
situace k řešení stresových a konfliktních
situací
- objasní důsledky sociálně patologických
závislostí na život jednotlivce, rodiny a
společnosti a vysvětlí, jak aktivně chránit
svoje zdraví
- popíše úlohu státu a místní samosprávy při
ochraně zdraví a životů obyvatel

3. Zásady jednání v situacích osobního
ohrožení a za mimořádných událostí
- mimořádné události (živelné pohromy,
havárie, krizové situace aj.)
- základní úkoly ochrany obyvatelstva
(varování, evakuace)

- dovede rozpoznat hrozící nebezpečí a ví,
jak se doporučuje na ně reagovat
- prokáže dovednosti poskytnutí první
pomoci sobě i jiným
- uvede povinnosti pracovníka
i poskytovatele sociálních služeb v případě
úrazu klienta nebo pracovníka

4. První pomoc
- úrazy a náhlé zdravotní příhody
- poranění při hromadném zasažení obyvatel
- stavy bezprostředně ohrožující život

-dodržuje ustanovení týkající se bezpečnosti
a ochrany zdraví při práci a požární prevence
- objasní hygienické požadavky týkající se
sociálních služeb a povinností poskytovatelů
sociálních služeb v oblasti
-prevence úrazů a infekčních onemocnění
- doloží příklady bezpečnostních rizik a
nejčastější příčiny úrazů na pracovišti i v

5. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci,
požární prevence, základy hygieny a
epidemiologie
- pracovněprávní problematika BOZP
- bezpečnost a ochrana zdraví klientů i
pracovníků sociálních služeb
- prevence úrazů a infekčních onemocnění
- hygiena v prostředí sociálních zařízení,
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domácnosti
- užívá pracovní a kompenzační pomůcky,
přístroje a zařízení v souladu s předpisy a
pracovními postupy

hygienické předpisy
- bezpečnost používání pomůcek
a technických zařízení

-zopakuje si probrané učivo, systematicky si
utřídí poznatky

6. Závěrečné opakování

Ročník: 3.:

9 hodin

Výstup

Učivo

Žák:
- vysvětlí základní ekologické pojmy
- charakterizuje abiotické (sluneční záření,
atmosféra, pedosféra, hydrosféra)
a biotické faktory prostředí (populace
společenstva, ekosystémy)
- charakterizuje základní vztahy mezi
organismy ve společenstvu
- uvede příklad potravního řetězce
- popíše podstatu koloběhu látek v přírodě z
hlediska látkového a energetického
- charakterizuje různé typy krajiny a její
využívání člověkem

1. Ekologie
- základní ekologické pojmy
- ekologické faktory prostředí
- potravní řetězce
- koloběh látek v přírodě a tok energie
- typy krajiny

-popíše historii vzájemného ovlivňování
člověka a přírody
- hodnotí vliv různých činností člověka na
jednotlivé složky životního prostředí
- charakterizuje působení životního prostředí
na člověka a jeho zdraví
- charakterizuje přírodní zdroje surovin a
energie z hlediska jejich obnovitelnosti,
posoudí vliv jejich využívání na prostředí
- popíše způsoby nakládání s odpady
- charakterizuje globální problémy na Zemi
- uvede základní znečišťující látky
v ovzduší, ve vodě a v půdě a vyhledá
informace o aktuální situaci
- uvede příklady chráněných území v ČR a v
regionu
- uvede základní ekonomické, právní a
informační nástroje společnosti na ochranu
přírody a prostředí
- vysvětlí udržitelný rozvoj jako integraci
environmentálních, ekonomických,

2. 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
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technologických a sociálních přístupů k
ochraně životního prostředí
- zdůvodní odpovědnost každého jedince za
ochranu přírody, krajiny a životního
prostředí
- na konkrétním příkladu z občanského
života a odborné praxe navrhne řešení
vybraného environmentálního problému
-zopakuje si probrané učivo, systematicky si
utřídí poznatky

3. Závěrečné opakování

Název, adresa školy: Soukromá střední škola pedagogiky a sociálních služeb, s. r. o.
Obrataň 148, 394 12 Obrataň
Název ŠVP:
Ekonomika a podnikání
Kód a název oboru vzdělání:
63 - 41 - M/01 Ekonomika a podnikání
Délka a forma vzdělávání:
4 roky, dálkové
Název vyučovacího předmětu:
Informační a komunikační technologie
Celková hodinová dotace:
12
Stupeň poskytovaného vzdělání:
střední vzdělání s maturitní zkouškou
Platnost ŠVP:
od 1. 9. 2019 počínaje 1. ročníkem
Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie
Hodinová dotace: 6 konzultačních hodin ve 3. a 4. ročníku
Pojetí vyučovací předmětu
Jedním z nejvýznamnějších procesů probíhajících v současnosti v ekonomicky vyspělých
zemích je budování tzv. informační společnosti. Informační společnost je charakterizována
podstatným využíváním digitálního zpracovávání, přenosu a uchovávání informací.
Technologickou základnou této proměny je využívání prvků moderních informačních
a komunikačních technologií. V době budování informační a znalostní společnosti je vzdělávání
v informačních a komunikačních technologiích nejen nezbytnou podmínkou úspěchu jednotlivce, ale i
celého hospodářství.
Cílem tohoto předmětu je nejen ukázat ovládání operačního systému a základních aplikací,
ale vést k pochopení jejich funkce a k jejich využívání.
Vzdělávání směřuje k tomu, aby žáci dovedli:
- pracovat s informacemi a s komunikačními prostředky
-porozumět základům informačních a komunikačních technologií
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- na uživatelské úrovni používat operační systém
-využívat kancelářský software
- pracovat s dalším aplikačním programovým vybavením (včetně specifického programového vybavení
používaného v příslušné profesní oblasti
-komunikovat přes internet
Přesahy: ve všech vyučovacích předmětech se využívá internet pro získání informací a využití
výukových programů
Dálková forma studia, důraz na samostudium, samostatné domácí práce.

Vyučovací předmět: Informační a komunikační technologie
Ročník: 3.: 6 hodin

Výstup

Učivo

Žák:
-chápe nebezpečí zneužití
- zná základní metody ochrany dat před
zničením
-dovede využít nápovědy a manuálu pro
práci se základním a aplikačním
programovým vybavením
-má vytvořeny předpoklady učit se používat
nové aplikace

1. Zabezpečení dat, autorská práva
-prostředky zabezpečení dat před zneužitím a
ochrany dat před zničením
-ochrana autorských práv, počítačová
kriminalita
-algoritmizace
-nápověda, manuál

-ovládá základní orientaci v MS Office
- orientuje se v aplikacích MS Office (Word,
Excel, PowerPoint) -orientuje se v historii
výpočetní techniky
- zná počítačový hardware a ví, k čemu
slouží
-pracuje s prostředky správy operačního
systému, na základní úrovni konfiguruje
operační systém, nastavuje jeho
uživatelské prostředí

2. Procesory, základy prezentace
-textový procesor (MS Word) – základní
orientace
-tabulkový procesor (MS Excel) – Software
pro tvorbu prezentací (MS PowerPoint) základní orientace
-spolupráce částí balíku kancelářského
software (sdílení a výměna dat, import a
export dat…)

-orientuje se v běžném systému – chápe
strukturu dat, možnosti jejich uložení
-rozumí struktuře adresářů, ovládá
základní práce se soubory

3. Historie, hardware, software, operační
systém
-historie počítačů
-hardware, software, osobní počítač, principy
fungování, části, periferie
-základní a aplikační programové vybavení
-operační systém, jeho nastavení
-data, soubor, složka, souborový manažer
-komprese dat
4. Závěrečné opakování

-zopakuje si probrané učivo, systematicky si
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utřídí poznatky

Ročník: 4.: 6 hodin

Výstup

Učivo

Žák:
-vytváří, upravuje a uchovává
strukturované textové dokumenty
-ovládá běžné práce s tabulkovým
procesorem (editace, matematické
operace, vyhledávání, filtrování)
- vytváří jednoduché multimediální
dokumenty (prezentace spojující text,
zvuk a obraz)

1. Procesory, prezentace
-textový procesor (MS Word) - rozšíření a
prohloubení znalostí
-tabulkový procesor (MS Excel) - rozšíření a
prohloubení znalostí
-software pro tvorbu prezentací (MS
PowerPoint) - rozšíření a prohloubení
znalostí
-spolupráce částí balíku kancelářského
software (sdílení a výměna dat, import a
export dat…)

-komunikuje elektronickou poštou, ovládá
zaslání i přijetí příloh a jejich otevření
-zná antivirové programy a dovede je
používat
-využívá další funkce poštovního klienta
(organizování, plánování…)

-správně interpretuje získané informace a
výsledky jejich zpracování následně
prezentuje vhodným způsobem s ohledem na
jejich další uživatele
- získává a využívá informace z
otevřených zdrojů, zejména pak z
celosvětové sítě Internet, ovládá jejich
vyhledávání, včetně použití filtrování
-volí vhodné informační zdroje k
vyhledávání požadovaných informací a
odpovídající techniky k jejich získávání
-orientuje se v získaných informacích, třídí
je, analyzuje, vyhodnocuje, vybírá je
a dále zpracovává
-má vytvořeny předpoklady učit se používat
nové aplikace

2. Počítačová síť
-počítačová síť, základní pojmy, klasifikace
sítí, typologie sítí a přístupové metody,
propojování sítí
-specifika práce v síti, sdílení dokumentů a
prostředků
-e-mail, organizace času a plánování, chat,
messenger, videokonference, telefonie
-počítačové viry, spyware, spam, důsledky
činnosti virů, příklady antivirových
programů
3. Internet
-internet a jeho služby, adresování v
internetu
-WWW, vyhledávání v Internetu, způsoby
připojení
-informace, práce s informacemi
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-zopakuje si probrané učivo, systematicky si
utřídí poznatky

4. Závěrečné opakování

Název, adresa školy: Soukromá střední škola pedagogiky a sociálních služeb, s. r. o.
Obrataň 148, 394 12 Obrataň
Název ŠVP:
Ekonomika a podnikání
Kód a název oboru vzdělání:
63 - 41 - M/01 Ekonomika a podnikání
Délka a forma vzdělávání:
4 roky, dálkové
Název vyučovacího předmětu:
Ekonomika
Celková hodinová dotace:
96
Stupeň poskytovaného vzdělání:
střední vzdělání s maturitní zkouškou
Platnost ŠVP:
od 1. 9. 2019 počínaje 1. ročníkem
Vzdělávací oblast: Odborné vzdělávání
Hodinová dotace: 20 konzultačních hodin v 1. a 2. ročníku, 28 konzultačních hodin ve 3. a 4. ročníku
Pojetí vyučovací předmětu
Racionální a efektivní hospodaření je nezbytným předpokladem úspěšného podnikání. Předmět
Ekonomika poskytuje žákům vědomosti a dovednosti nezbytné pro praktický život, vede k rozvíjení
schopností ekonomicky myslet, jednat racionálně a hospodárně v souladu s etikou podnikání. Hlavní
náplní jsou zejména témata týkající se podstaty fungování tržní ekonomiky, podnikání, podnikových
činnosti, finančního trhu, daní, zákonného pojištění, finančního řízení a národního a světového
hospodářství.
Cílem této vzdělávací oblasti je rozvíjet ekonomické myšlení žáků a umožnit jim pochopit
mechanismus fungování tržní ekonomiky, porozumět podstatě podnikatelské činnosti
a principu hospodaření podniku.
Vzdělávání směřuje k tomu, aby žáci dovedli:
-rozvíjet vlastní podnikatelské aktivity
-orientovat se v právní úpravě podnikání
-charakterizovat podnikové činnosti
-využít nástrojů marketingu a managementu při řízení provozu hospodářských subjektů různých úrovní
-pochopit fungování finančního trhu, národního a světového hospodářství
-vzít v úvahu podstatné rozšíření mezinárodních vztahů, růst konkurence a tím posílení úlohy
marketingu
-využít rozvoje internetu a výpočetní techniky
-využívat osvojené poznatky v oboru a praktickém životě
Přesahy: Účetnictví – vedení účetní agendy pro podnikatele, finanční majetek a úvěry, kapitálové účty a
dlouhodobé závazky
137

Základy práva – obchodní právo
Marketing – ceny
Management – řízení podniku, lidské zdroje
Matematika – procenta, rovnice
Písemná komunikace a administrativa – písemnosti ve styku s peněžními ústavy, komunikace
v obchodním styku
Základy společenských věd a estetiky – člověk v mezinárodním prostředí
Výuka probíhá formou konzultací. Klade se důraz na samostudium a průběžné procvičování. Na začátku
studia žáci obdrží zkouškové okruhy. Klade se důraz na samostudium a průběžné procvičování. Žáci na
konzultaci pracují s předem připraveným pracovním a vzdělávacím materiálem. Cílem je vysvětlení
základního učiva probírané oblasti a logického řazení pro vytvoření uceleného systému obsahu
předmětu. Výklad odkazuje na související problematiku v ostatních ekonomických předmětech, zejména
na účetnictví a základy práva.
Pomůcky: audio-videotechnika, kopírovaný materiál, učebnice, internet, doklady, formuláře, tabulky,
schémata, související zákony. Ve výuce se používají aktivizující vyučovací metody a formy.

Vyučovací předmět: Ekonomika
Ročník: 1.:

20 hodin

Výstup

Učivo

Žák:
- správně používá a aplikuje základní
ekonomické pojmy
- vysvětlí význam potřeb
- popíše druhy statků a služeb
- objasní pojem vzácnost a hranice
produkčních možností
- popíše výrobní faktory
- pochopí koloběh ekonomiky
- chápe fáze hospodářského procesu

1. Podstata a základní pojmy ekonomiky
- potřeby, statky a služby
- výrobní faktory
- vzácnost a obětovaná příležitost
- hospodářský proces
- koloběh ekonomiky

- popíše trh a chování tržních subjektů
- posoudí správně vliv ceny na nabídku a
poptávku
- sestrojí graf nabídky a poptávky a určí
rovnovážnou cenu a množství
- na příkladu popíše fungování tržního
mechanismu
- popíše vliv konkurence na podnikatele a na
spotřebitele

2. Podstata fungování tržní ekonomiky
- poptávka a nabídka
- trh, tržní subjekty
- tržní rovnováha, zákony trhu
- konkurence v tržním prostředí

- charakterizuje podnikatelský záměr
- vysvětlí, kdo může v ČR podnikat

3. Podnikání
- podnikatelský záměr
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- vysvětlí základní pojmy podnikání
- popíše postup získání živnostenského
oprávnění
- orientuje se v jednotlivých druzích živností
- na příkladu popíše postup zakládání
obchodních společností
- porovná obchodní společnosti podle ručení,
vkladů, řízení a rozdělování zisku
- orientuje se v neziskových subjektech

- základní pojmy: podnikatel, podnikání,
obchodní firma, obchodní rejstřík
- živnosti: podmínky provozování živností,
živnostenské oprávnění, druhy živností
- obchodní korporace (obchodní společnosti
a družstva)
veřejná obchodní společnost
komanditní společnost
společnost s ručením omezeným
akciová společnost
družstvo
neziskové subjekty

- založí fiktivní firmu, zvolí právní formu
podnikání
- sestaví podnikatelský záměr
- vytvoří zakladatelské dokumenty

4. Fiktivní firma
-samostatný projekt

-zopakuje a utřídí si probrané učivo

5. Závěrečné opakování

Ročník: 2. : 20 hodin

Výstup

Učivo

Žák:
- vyjmenuje podnikové činnosti
- chápe jejich vzájemné vazby a graficky je
vyjádří
- popíše koloběh OM
- charakterizuje složky OM a na příkladu je
určí
- chápe rozdíl v oceňování zásob
- vypočítá velikost zásob materiálu
- vypočítá ukazatele obratu zásob
- popíše průběh nákupu, dodání a skladování
materiálu včetně potřebných dokladů
- chápe vliv použitého druhu materiálu na
životní prostředí

1. Oběžný majetek
- přehled podnikových činností
- charakteristika, členění a koloběh OM ve
výrobě a obchodě
- charakteristika zásob
- oceňování zásob
- ukazatele obratu zásob
- stanovení velikosti zásob
- pořízení, skladování a evidence materiálu
- ekologické aspekty spotřeby materiálu

- zatřídí jednotlivé druhy DM
- vypočítá kapacitu a její využití
- vysvětlí způsoby pořízení DM včetně
příslušné dokumentace
- vypočítá daňové a účetní odpisy a chápe
jejich použití

2. Dlouhodobý majetek
- charakteristika a členění dlouhodobého
majetku
- oceňování dlouhodobého majetku
- plánování investic – kapacita
- způsoby pořízení dlouhodobého majetku
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- zvolí vhodný způsob vyřazení DM
v konkrétním případě

- opotřebení dlouhodobého majetku
- způsoby vyřazení dlouhodobého majetku

- vysvětlí nabídku a poptávku na trhu práce
- stanoví počet zaměstnanců
- popíše způsoby získávání zaměstnanců a
kritéria výběru zaměstnanců
- odliší pracovní smlouvu a dohody o pracích
konaných mimo pracovní poměr
- popíše zákonem stanovené povinnosti péče
o zaměstnance
- orientuje se v základních mzdových
předpisech
- vypočítá hrubou mzdu, čistou mzdu, částku
k výplatě
- vypočítá zdravotní a sociální pojištění,
zálohu na daň z příjmů
- orientuje se v základních dokladech pro
výpočet a evidenci mezd v průběhu i na
konci roku

3. Zaměstnanci
- trh práce, nominální a reálná mzda
- poptávka na trhu práce
- nabídka na trhu práce
- vznik a ukončení pracovního poměru
- péče o zaměstnance
- odměňování za práci
- složky mzdy
- výpočet mzdy
- evidence mezd

- vysvětlí pojem náklad a výnos
- popíše druhy nákladů a výnosů podle
jednotlivých hledisek
- vysvětlí možnosti snižování nákladů a
zvyšování výnosů
- chápe rozdíl výnos a zisk
- určí výsledek hospodaření

4. Náklady, výnosy, výsledek hospodařeni
- charakteristika a členění nákladů
- charakteristika a členění výnosů
- výsledek hospodaření a jeho rozdělování

- popíše jednotlivé marketingové koncepce
- vysvětlí pojem marketing
- uvede segment trhu pro konkrétní výrobek
- navrhne způsob průzkumu trhu pro
konkrétní činnost
- popíše úrovně konkrétního produktu
- vysvětlí životní cyklus výrobku
- ukáže zákonitosti související s cenou a
metodami tvorby ceny
- zvolí vhodnou cestu prodeje konkrétního
výrobku
- popíše reklamní strategie a prostředky
- vysvětlí jak získat zákazníka podporou
prodeje nebo osobním prodejem
- chápe význam publicity

5. Marketing
- marketing a marketingové koncepce
- segmentace a průzkum trhu
- marketingový mix
produkt
cena
distribuce
propagace
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- popíše schéma prodeje od uzavření kupní
smlouvy, dodání, zabezpečení dopravy až po
případnou reklamaci
- stanoví doklady, které budou použity
- popíše přípravu obchodu při prodeji mimo
ČR
- orientuje se v dodacích podmínkách
Icoterms
- vysvětlí způsoby placení – dokumentární
platby
- na příkladu popíše postup vývozu včetně
proclení
- uvede rozdíly mezi velkoobchodem a
maloobchodem

6. Prodejní činnost
- průběh obchodního případu v tuzemsku
- průběh obchodního případu mimo ČR
- prodej do zemí EU
- vývoz mimo EU
- prodej v obchodních podnicích

-zopakuje a utřídí si probrané učivo

7. Závěrečné opakování

Ročník: 3. : 28 hodin

Výstup

Učivo

Žák:
- vysvětlí pojem finanční trh, jeho členění a
instituce
- popíše vývoj, funkce a formy peněz
- ukáže ochranné prvky na skutečné
bankovce
- rozliší CP peněžního a kapitálového trhu a
charakterizuje je
- charakterizuje burzu a její typy
- vysvětlí princip uzavírání obchodu na burze
- popíše obchody na Burze cenných papírů
Praha

1. Finanční trh
- peníze a finanční trh
- cenné papíry peněžního trhu
- cenné papíry kapitálového trhu
- obchodování s cennými papíry - burza

- popíše rozdíl mezi centrální bankou a
obchodními bankami
- charakterizuje základní úkoly České
národní banky
- vysvětlí nástroje měnové politiky ČNB
- popíše a vysvětlí aktivní, pasivní operace a
služby obchodních bank
- vysvětlí postup založení a vedení účtu
- používá běžné platební nástroje
- popíše jednotlivé druhy vkladů a úvěrů a
zhodnotí jejich výhody
- vypočítá úrok z vkladů a úvěrů

2. Bankovní soustava
- bankovní soustava ČR
- centrální banka – Česká národní banka
- obchodní banky
aktivní bankovní operace
pasivní bankovní operace
bankovní služby
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- vysvětlí postup žádosti o úvěr a její vyřízení
- orientuje se v kurzovním lístku
- vysvětlí princip pojištění
- rozumí základním pojmům pojišťovnictví
- rozliší zákonné a smluvní pojištění
- popíše možnosti pojištění osob, majetku a
odpovědnosti za škodu
-charakterizuje stavební a penzijní spoření

3. Pojišťovny
- základní pojmy
- druhy pojištění

- orientuje se v daňové soustavě
- vysvětlí rozdíl mezi přímými a nepřímými
daněmi
- na příkladu vysvětlí, kdo je plátce a
poplatník daně
- rozumí elektronické komunikaci se
správcem daně
- charakterizuje základní pojmy daně
z příjmů FO a PO
- vypočítá daňovou povinnost daně z příjmů
FO a PO
- sestaví daňové přiznání daně z příjmů FO,
PO
- charakterizuje ostatní přímé daně
- vysvětlí princip daně z přidané hodnoty
- vypočte daňovou povinnost k DPH
- sestaví přiznání k DPH
- charakterizuje ostatní nepřímé daně
- vysvětlí účel a použití zdravotního a
sociálního pojištění
- vypočítá ZP a SP zaměstnanců a OSVČ

4. Daně a zákonné pojištění
- struktura daňové soustavy
- základní daňové pojmy
- finanční správa
- daň z příjmů fyzických osob
- daň z příjmů právnických osob
- ostatní přímé daně
- daň z přidané hodnoty
- ostatní nepřímé daně
- soustava zákonného pojištění

-zopakuje a utřídí si probrané učivo

5. Závěrečné opakování

Ročník: 4. : 28 hodin

Výstup

Učivo

Žák:
-vysvětlí význam finančního řízení
- používá metody kalkulace úplných nákladů
- objasní význam kalkulace neúplných
nákladů
- rozumí pojmu rozpočet nákladů a výnosů
- vysvětlí pojem vlastní a cizí kapitál

1. Finanční řízení
- dva pohledy na finanční řízení
- náklady, výnosy, zisk
- nástroje finančního řízení – kalkulace,
rozpočty
- potřeby a zdroje financování
- vlastní a cizí zdroje
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- popíše zdroje krátkodobého financování
- popíše zdroje dlouhodobého financování
- vypočte a interpretuje ukazatele rentability
a likvidity
- zhodnotí souvislost mezi výnosem, rizikem
a časem
- popíše jednotlivé řídící činnosti
- znázorní organizaci firmy graficky
- vybere vhodný podnět motivace
- na příkladu uvede náplň činnosti úrovní
řízení
- uvede příklady rozhodování za relativní
jistoty a za nejistoty

- krátkodobé financování
- dlouhodobé financování
- platební schopnost
- výnos a riziko ve finančním řízení

2. Management
- plánování
- organizování
- vedení a motivace zaměstnanců
- kontrola a rozhodování

- vysvětlí pojem národní hospodářství
- uvede konkrétní příklady globalizace
- charakterizuje odvětví a sektory NH
- popíše vliv EU na NH
- vysvětlí, jak stát zajišťuje stabilní
hospodářský vývoj
- popíše možnosti sociálního zajištění
obyvatelstva
- charakterizuje hrubý domácí produkt
- popíše průběh hospodářského cyklu
- vysvětlí pojem inflace a její vliv na
ekonomiku
- vysvětlí význam platební bilance
- vysvětlí druhy a příčiny nezaměstnanosti
- uvede nejdůležitější příjmy a výdaje
státního rozpočtu
- vysvětlí přebytkový, schodkový a
vyrovnaný SR
- popíše základní ekonomické teorie
- vysvětlí důsledky restriktivní a expanzivní
měnové politiky
- popíše měnové nástroje
- charakterizuje fiskální politiku a její
nástroje
- vysvětlí zhodnocení a znehodnocení kurzu
- popíše nástroje vnější měnové politiky
- charakterizuje prostředky vnější obchodní
politiky

3. Národní a světové hospodářství
- národní hospodářství, globalizace, EU
- hospodářská a sociální funkce státu
- ukazatele úrovně národního hospodářství
- hrubý domácí produkt
- inflace
- platební bilance
- nezaměstnanost
- magický čtyřúhelník
- státní rozpočet, veřejné rozpočty
- ekonomické teorie
- vnitřní měnová politika
- fiskální politika
- vnější měnová a obchodní politika

-zopakuje a utřídí si probrané učivo

4. Závěrečné opakování
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Název, adresa školy: Soukromá střední škola pedagogiky a sociálních služeb, s. r. o.
Obrataň 148, 394 12 Obrataň
Název ŠVP:
Ekonomika a podnikání
Kód a název oboru vzdělání:
63 - 41 - M/01 Ekonomika a podnikání
Délka a forma vzdělávání:
4 roky, dálkové
Název vyučovacího předmětu:
Účetnictví
Celková hodinová dotace:
84
Stupeň poskytovaného vzdělání:
střední vzdělání s maturitní zkouškou
Platnost ŠVP:
od 1. 9. 2019 počínaje 1. ročníkem
Vzdělávací oblast: Odborné vzdělávání
Hodinová dotace: 20 konzultačních hodin v 1. a 2. ročníku, 24 hodin ve 3. ročníku a 20 konzultačních
hodin ve 4. ročníku
Pojetí vyučovací předmětu
Předmět Účetnictví rozvíjí ekonomické myšlení žáků a poskytuje jim znalosti principů účtování.
Osvojení učiva tohoto předmětu je nezbytným předpokladem pro vytvoření ucelené představy o vztahu
mezi ekonomickou realitou a jejím číselným vyjádřením. Součástí učiva je i manažerské účetnictví.
Cílem předmětu je, aby si žáci osvojili techniku a metody účtování a naučili se používat
účetnictví pro získávání informací nutných nejen pro zabezpečení finančního zdraví podniku,
ale i pro rozumnou alokaci podnikových zdrojů.
Vzdělávání směřuje k tomu, aby žáci dovedli:
- rozvíjet vlastní podnikatelské aktivity
-vést daňovou evidenci podnikatele
-používat předpisy upravující účtování
-ověřit náležitosti a provést likvidaci účetních dokladů při běžném účtování
- orientovat se v účtové osnově, v syntetických a analytických účtech
-opravovat účetní zápisy
-pracovat s daňovou soustavou
-účtovat všechny potřebné účetní případy
Přesahy: Ekonomika – subjekty ekonomických činností, majetek podniku, finance, kalkulace
Základy práva – obchodní právo
Výuka probíhá formou konzultací. Klade se důraz na samostudium a průběžné procvičování. Na začátku
studia žáci obdrží zkouškové okruhy.
Pomůcky: audio-videotechnika, hry, obrazový a kopírovaný materiál, názorné pomůcky, internet, použití
prožitkové výukové strategie, prožitkové motivace, prožitek úspěchu.
Ve výuce se používá problémové, projektové, kooperativní učení, různé diskuzní a simulační metody,
metody směřující k rozvoji prosociálního chování.
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Vyučovací předmět: Účetnictví
Ročník: 1.:

20 hodin

Výstup

Učivo

Žák:
-vysvětlí podstatu a význam účetnictví
-popíše funkce účetnictví
- charakterizuje daňovou evidenci a
účetnictví a vysvětlí rozdíly mezi nimi

1. Podstata, význam a funkce účetnictví
-podstata, význam a funkce účetnictví
-způsoby vedení evidence podnikatelské
činnosti
-daňová evidence a účetnictví
-souvztažnost účtů
-předpisy upravující účtování

-vysvětlí, co je účetní doklad
-popíše náležitosti účetních dokladů a ověří
si je
- vyjmenuje druhy účetních dokladů
-vyhotoví účetní doklad
-popíše oběh účetních dokladů
-provede likvidaci účetních dokladů

2. Účetní doklady
-pojem účetní doklad
-druhy účetních dokladů podle různých
hledisek
-vystavování účetních dokladů
-oběh účetních dokladů
-archivace účetních dokladů

-vysvětlí pojem účtová osnova a účtový
rozvrh
-orientuje se v účtové osnově
-rozlišuje syntetické a analytické účty

3. Účtová osnova a účtový rozvrh
-účtová osnova
-syntetické a analytické účty

4. Závěrečné opakování
-zopakuje si probrané učivo, systematicky si
utřídí poznatky
Ročník: 2. : 20 hodin

Výstup

Učivo

Žák:
-účtuje dlouhodobý majetek
-účtuje o finančním leasingu, včetně
časového rozlišení splátek u nájemce
-účtuje o pořízení a prodeji dlouhodobého
finančního majetku
-orientuje se v zařazení majetku podle SKP a
v odpisovém plánu
-vypočítá odpisy majetku

1. Dlouhodobý majetek
-dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek
-finanční majetek
-analytická evidence dlouhodobého majetku
-odpisy a oprávky

-účtuje způsobem A i B podle dokladů
-vyhotoví příjemku a výdejku

2. Zásoby
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-účtuje o nedokončené výrobě a výrobcích
-účtuje o nákupu a prodeji zboží

-účtuje o penězích
-vede pokladnu
-účtuje o krátkodobých úvěrech a
bankovních účtech

-zúčtuje vydané faktury
-účtuje pohledávky a jejich úhradu, včetně
k zahraničním subjektům
-likviduje přijaté faktury
-účtuje další krátkodobé a dlouhodobé
závazky
-zaúčtuje kurzové rozdíly

-charakterizuje dopad zisku nebo ztráty na
finanční situaci podniku
-zaúčtuje tvorbu a rozdělení hospodářského
výsledku
-zaúčtuje a vypočte velikost přídělů do fondů
-zaúčtuje dlouhodobé bankovní úvěry

-zopakuje si probrané učivo, systematicky si
utřídí poznatky

-pořízení materiálu
-materiál na skladě
-materiál na cestě
- zásoby vlastní výroby
- nedokončená výroba
-polotovary vlastní výroby
-výrobky
- nákup, uskladnění a prodej zboží
3. Krátkodobý finanční majetek a
krátkodobé bankovní úvěry
- peníze
- pokladna
- bankovní účty
- krátkodobé bankovní úvěry
4. Zúčtovací vztahy
- odběratelé
- pohledávky
- dodavatelé
- závazky
- zaměstnanci (zdravotní a sociální
zabezpečení)
- daň z příjmu
- daň z přidané hodnoty
5. Kapitálové účty a dlouhodobé závazky
- základní kapitál
- fondy
- nerozdělený zisk
- ztráta z minulých období
- hospodářský výsledek
- rezervy
- dlouhodobé bankovní úvěry
6. Závěrečné opakování

Ročník: 3. : 24 hodin

Výstup

Učivo

Žák:
-účtuje náklady ve finančním účetnictví,
časové rozlišení nákladů včetně daňových
-provede uzávěrku nákladových účtů
-objasní podstatu časového rozlišování
nákladů a výnosů

1. Náklady
- náklady
- mzdové náklady
- zákonné sociální pojištění
- daně a poplatky
- odpisy
- mimořádné náklady
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- časové rozlišení nákladů
-účtuje výnosy, výnosy příštích období a
příjmy příštích období
-provede roční uzávěrku výnosových účtů

2. Výnosy
- tržby za vlastní výrobky
- tržby z prodeje služeb
- tržby za zboží
-pravidla účtování výnosů
-časové rozlišení výnosů

-vyčíslí inventarizační rozdíly, zaúčtuje je
-uzavře rozvahové a výsledkové účty
-vypočítá výsledek hospodaření
-sestaví a uzavře účet zisků a ztrát
-transformuje hospodářský výsledek na
základ daně z příjmu
-orientuje se v daňovém přiznání pro daň
z příjmu právnických a fyzických osob
-sestaví rozvahu
-stanoví s pomocí zákona o daních z příjmu
výši záloh na daň a termíny jejich splatnosti
-charakterizuje dopad zisku nebo ztráty na
finanční situaci podniku
-zaúčtuje tvorbu a rozdělení hospodářského
výsledku
-otevře účet na začátku nového účetního
období

3. Sestavení výkazů zisku a ztrát
-inventarizace majetku a závazků
-uzávěrkové operace
-účetní závěrka
-výsledek hospodaření, možnosti rozdělení
zisku, úhrada ztráty
-otevření účtů na začátku účetního období

-zopakuje si probrané učivo, systematicky si 4. Závěrečná opakování
utřídí poznatky
Ročník: 4. : 20 hodin

Výstup

Učivo

Žák:
-účtuje náklady a výnosy hospodářských
středisek
- sestaví předběžnou kalkulaci úplných
nákladů metodou přirážkovou
- srovná údaje předběžné a výsledné
kalkulace
- sestaví kalkulaci s neúplnými náklady
- doporučí na základě výsledků obou
kalkulací případné přijetí zakázky, vhodnou
výši ceny
- přebírá údaje z kalkulace do rozpočtu

1. Manažerské účetnictví
-hospodářská střediska
- vedení vnitropodnikového účetnictví
- kalkulace – druhy, rozdělení
- druhy rozpočtů
- vazby mezi normami, rozpočetnictvím
a kalkulacemi
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-řeší souvislé příklady z praxe

2. Řešení praktických příkladů

-zopakuje si probrané učivo, systematicky si 3. Závěrečné opakování
utřídí poznatky

Název, adresa školy: Soukromá střední škola pedagogiky a sociálních služeb, s. r. o.
Obrataň 148, 394 12 Obrataň
Název ŠVP:
Ekonomika a podnikání
Kód a název oboru vzdělání:
63 - 41 - M/01 Ekonomika a podnikání
Délka a forma vzdělávání:
4 roky, dálkové
Název vyučovacího předmětu:
Účetní software
Celková hodinová dotace:
16
Stupeň poskytovaného vzdělání:
střední vzdělání s maturitní zkouškou
Platnost ŠVP:
od 1. 9. 2019 počínaje 1. ročníkem
Vzdělávací oblast: Odborné vzdělávání
Hodinová dotace: 16 konzultačních hodin ve 4. ročníku
Pojetí vyučovací předmětu
Předmět Účetní software seznamuje žáky s použitím ekonomického software pro evidenci podnikových
činnosti. Hlavní náplní předmětu jsou témata týkající se fakturace, skladové evidence, personalistiky a
mezd, evidence majetku a účetnictví. Žáci využívají prvky moderních informačních a komunikačních
technologií a zároveň odborných znalostí účetnictví a ekonomiky. Cílem předmětu je získání uceleného
přehledu evidence firmy na počítači.
Vzdělávání směřuje k tomu, aby žáci dovedli:
-orientovat se v ekonomickém systému Pohoda
-zpracovali evidenci majetku, pohledávek a závazků, zaměstnanců a mezd
-vedli účetní evidenci na základě účetních dokladů
-vyhotovili potřebné tiskové sestavy
Přesahy:
Účetnictví – metody a postupy účtování
Ekonomika – podnikové činnosti, daňová a odvodová problematika
Informační a komunikační technologie – zpracování informací, operační systém
Výuka probíhá formou konzultací, důraz se klade na samostudium a průběžné procvičování.
Pomůcky: počítač, internet, příklady
Ve výuce se používá výklad spojený s praktickým procvičováním na příkladech z praxe.
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Rozpis učiva
Ročník: 4.: 16 hodin

Výstup

Učivo

Žák:
-rozumí struktuře probíraného software
-založí účetní jednotku pro podnikatele,
kteří vedou účetnictví a daňovou evidenci
-orientuje se v základní legislativě pro
podnikatelské subjekty

1. Úvod do ekonomického systému
POHODA
-seznámení s ekonomickým systémem
Pohoda
-struktura programu
-založení účetní jednotky pro podnikatele

-dokáže samostatně vést evidenci majetku,
pohledávek a závazků
-umí zpracovat na základě personálních
údajů mzdy zaměstnanců
-vyhotoví přehledy a formuláře pro
finanční úřad, zdravotní pojišťovny a
správu sociálního zabezpečení
-vede pokladní knihu
-dokáže vystavovat účetní doklady a
zaúčtovat je

2. Ekonomický systém POHODA
-evidence přijatých a vydaných faktur
-evidence majetku
-personální práce, povinnosti zaměstnavatele
ke státní správě
-zpracování mezd
-hotovostní a bezhotovostní platby
-účetní deník, hlavní kniha
-inventarizace v účetnictví
-daňové přiznání k DPH a dani z příjmů

-sestaví veškerá daňová přiznání a výkazy
-umí definovat činnosti podnikatelských
subjektů ve vzájemných souvislostech
-zopakuje si probrané učivo, systematicky
si utřídí poznatky

3. souvislý příklad
-souvislé příklady ekonomické praxe
4. Závěrečné opakování

Název, adresa školy: Soukromá střední škola pedagogiky a sociálních služeb, s. r. o.
Obrataň 148, 394 12 Obrataň
Název ŠVP:
Ekonomika a podnikání
Kód a název oboru vzdělání:
63 - 41 - M/01 Ekonomika a podnikání
Délka a forma vzdělávání:
4 roky, dálkové
Název vyučovacího předmětu:
Management
Celková hodinová dotace:
50
Stupeň poskytovaného vzdělání:
střední vzdělání s maturitní zkouškou
Platnost ŠVP:
od 1. 9. 2019 počínaje 1. ročníkem
Vzdělávací oblast: Odborné vzdělávání
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Hodinová dotace: 14 konzultačních hodin v 1. ročníku, 16 konzultačních hodin ve 2. ročníku, 10
konzultačních hodin ve 3. a 4. ročníku
Pojetí vyučovací předmětu
Problematika řízení představuje v současné době značně specializovanou činnost, bez které se neobejde
žádný organizační celek. Mobilizování lidí s ohledem na dosažení určitých záměrů prošel historickým
vývojem. S rozvojem společnosti roste tlak na to, aby se věnovala samostatná pozornost procesům řízení
a to jak v procesu k podřízeným, tak i ve směru vlastního chování, jednání, vystupování řídících
pracovníků. Vyučovací předmět Management umožňuje žákům poznání základních činností, které
souvisí s podnikatelskými a zaměstnaneckými aktivitami. Seznámí se s vývojem managementu,
manažerskými funkcemi a dalšími poznatky z tohoto vědního oboru. Žáci jsou během studia vedeni k
praktickému využívání osvojených poznatků v oboru.
Cílem vyučovacího předmětu je poskytnout žákům aktuální vědomosti, které lze uplatnit při orientaci v
ekonomické oblasti, a na základě osvojených vědomostí získat dovednosti pro zpracování ekonomických
informací a pro řízení ekonomické reality. Žáci se hodnotí na základě písemného i ústního projevu. Při
hodnocení se sleduje odborná správnost, schopnost uvádět učivo do souvislostí s jinými tématy nebo
vyučovacími předměty, logicky myslet, správně se jazykově vyjadřovat. Největší důraz se klade na
praktické ekonomické vědomosti a dovednosti, které umožní absolventovi úspěšně se uplatnit na trhu
práce. Hodnotí se také práce s informacemi a informačními a komunikačními technologiemi.
Při pololetní klasifikaci bude zohledněn celkový přístup žáka k vyučovacímu procesu a k plnění
studijních povinností.
Vzdělávání směřuje k tomu, aby žáci dovedli:
-rozvíjet vlastní podnikatelské aktivity
-vymezit pojetí managementu
-určit postavení manažera v organizaci
-stanovit obsahovou náplň managementu
-analyzovat a formulovat problém
-tvořit varianty rozhodování
-stanovit kritéria hodnocení
-určit důsledky variant
-hodnotit varianty a vybírat varianty určené k realizaci
-realizovat zvolenou variantu
-kontrolovat výsledky rozhodování
- popsat metody pro podporu rozhodování
-plánovat
-vést
-organizovat
-komunikovat
-kontrolovat
-charakterizovat styly řídící práce a profil manažera
-popsat současné podnikatelské trendy
-popsat vývoj a současné přístupy k managementu
Přesahy: Ekonomika – podnik, podnikání
Základy práva – obchodní právo
Psychologie a profesní komunikace – vedení lidí
Základy společenských věd a estetiky – člověk v dějinách
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Výuka probíhá formou konzultací. Klade se důraz na samostudium a průběžné procvičování. Na začátku
studia žáci obdrží zkouškové okruhy.
Pomůcky:audio-videotechnika, hry, obrazový a kopírovaný materiál, názorné pomůcky, internet, použití
prožitkové výukové strategie, prožitkové motivace, prožitek úspěchu.
Ve výuce se používá problémové, projektové, kooperativní učení, různé diskuzní a simulační metody,
metody směřující k rozvoji prosociálního chování.
Rozpis učiva
Ročník: 1.: 14 hodin

Výstup
Žák:
-vysvětlí různá pojetí managementu
-vysvětlí vztah mezi podnikáním a
managementem
-ovládá vnitřní a vnější faktory podnikání
-rozezná ziskové a neziskové organizace
-zdůvodní postavení manažera v
organizaci
-uvede obsahovou náplň současného
managementu
-vysvětlí jednotlivé části procesu řízení a
jejich funkci

Učivo
1. Pojetí managementu
-definice managementu
-vztah managementu a podnikání
-manažer
-obsahová náplň současného managementu

-vysvětlí podstatu a etapy rozhodovacího
procesu
- identifikuje, analyzuje a formuluje problém
-ovládá kriteria rozhodování a postupy při
tvorbě variant rozhodování
- správně postupuje při výběru varianty
určené k realizaci a její kontrole
-rozlišuje mezi špatně a
dobře strukturovanými rozhodovacími
procesy
-uvede příklady rozhodování za jistoty, za
rizika a nejistoty
-zkonstruuje diagram příčin a důsledků
-ovládá podstatu Paretovy analýzy a
rozhodovacího stromu
-prakticky uplatňuje aplikace
morfologické analýzy

2. Rozhodování
-rozhodování a princip volby
-podstata a etapy rozhodovacího procesu
-základní typy rozhodovacích problémů
-přehled metod pro podporu rozhodování

-zopakuje si probrané učivo, systematicky si
utřídí poznatky

3. Závěrečné opakování
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Ročník: 2. : 16 hodin

Výstup

Učivo

Žák:
- ovládá základní plánovací pojmy, kategorie
a jejich souvislosti
-charakterizuje základní požadavky na
stanovení cílů a plánovací strategie
- na příkladu vysvětlí postup tvorby
komplexních strategických plánů
-stanoví základní premisy budoucího chování
firmy
-posoudí základní hlediska a typy
strategií firmy
-ovládá postupy sestavování
operativních a ročních plánů ve fiktivní firmě
-provede jednoduché propočty při
sestavení plánu a kontrole jeho plnění

1. Plánování
-plánovací proces
-strategické plánování
-taktické plánování
-operativní plánování

-vysvětlí základní činnosti personálního
managementu
- vysvětlí pojmy motivace, autonomní
pracovní skupiny, pracovní místo, systém
vzdělávání pracovníků, funkce plánování
-správně charakterizuje tým a týmovou práci,
kterou aplikuje v praxi
-zhodnotí vhodnost a účinnost
motivačních nástrojů
-na příkladu popíše základní způsoby
získávání zaměstnanců
- určí kritéria pro výběr zaměstnanců
- charakterizuje jednotlivé metody
hodnocení zaměstnanců
-vysvětlí základní povinnosti a úkoly
organizace při zajišťování BOZP
-zdůvodní úlohu státního odborného dozoru
nad bezpečností práce
-dodržuje ustanovení týkající se
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
-uvede základní bezpečnostní požadavky při
práci na počítači -uvede příklady
bezpečnostních rizik, eventuálně nejčastější
příčiny úrazů
- poskytne první pomoc při úrazu na
pracovišti

2. Vedení
-motivace
-moderní přístupy k vedení lidí
-řízení lidských zdrojů
požadavky na pracovní místo
plánování lidských zdrojů
získávání a výběr pracovníků
hodnocení pracovníků
bezpečnost a ochrana zdraví při práci
hygiena práce, požární prevence

3. Závěrečné opakování
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-zopakuje si probrané učivo, systematicky si
utřídí poznatky
Ročník: 3. : 10 hodin

Výstup

Učivo

Žák:
-vysvětlí rozdíl mezi centralizovaným a
decentralizovaným řízením
-rozliší jednotlivé typy organizačních
struktur
- charakterizuje firemní dokumentaci
-odlišuje různé právní formy
podnikatelských subjektů
-navrhne organizační a řídící dokumenty
fiktivní reklamní firmy
-navrhne organizační strukturu fiktivní
reklamní firmy

1. Organizování
-organizační struktury
-firemní dokumentace

-charakterizuje úlohu komunikace v
procesech řízení
- rozliší vnější a vnitřní komunikační procesy
-navrhne komunikační toky ve fiktivní
reklamní agentuře

2. Komunikace
-komunikační proces
-formy komunikace
-komunikační kanály

-rozlišuje pojmy kontrola, audit a
controlling
- charakterizuje fáze kontrolního procesu v
podniku
-vybere efektivní kontrolní systém a zhodnotí
jeho účinnost
-porovná jednotlivé standardy kontroly
- charakterizuje náplň kontroly podle úrovní
řízení, na příkladu provede kontrolní činnosti
a navrhne opatření

3. Kontrola
-základní pojmy
-fáze kontrolního procesu
-druhy a formy kontrol
klasifikace kontroly podle úrovně řízení
tendence dalšího vývoje kontroly
kontrola, controlling, audit

-zopakuje si probrané učivo, systematicky si 4. Závěrečné opakování
utřídí poznatky
Ročník: 4. : 10 hodin

Výstup

Učivo

Žák:
-vysvětlí pojem profil manažera
- uvede obecné zásady práce manažera
-rozlišuje různé styly řídící práce
-vysvětlí podstatu komunikačních
problémů a možnosti jejich řešení

1. Profil manažera
-práce manažera
-styly řídící práce
-nedostatky v komunikaci
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-vysvětlí typické rysy klasického období
managementu a orientuje se v jeho
představitelích
-charakterizuje sociální, procesní, systémové,
matematické a empirické přístupy
-orientuje se v zajímavých momentech
světového managementu (Japonsko, USA)
- uvede příčiny vedoucí ke změně
současné filozofie podnikání
-porovná přístupy managementu z
období taylorismu a současnosti

2. Vývoj a současné přístupy k
managementu
-vývoj managementu
klasický management
management 40. – 70. let
moderní přístupy managementu
-současné podnikatelské trendy

-zopakuje si probrané učivo, systematicky si 3. Závěrečné opakování
utřídí poznatky
Název, adresa školy: Soukromá střední škola pedagogiky a sociálních služeb, s. r. o.
Obrataň 148, 394 12 Obrataň
Název ŠVP:
Ekonomika a podnikání
Kód a název oboru vzdělání:
63 - 41 - M/01 Ekonomika a podnikání
Délka a forma vzdělávání:
4 roky, dálkové
Název vyučovacího předmětu:
Marketing
Celková hodinová dotace:
48
Stupeň poskytovaného vzdělání:
střední vzdělání s maturitní zkouškou
Platnost ŠVP:
od 1. 9. 2019 počínaje 1. ročníkem
Vzdělávací oblast: Odborné vzdělávání
Hodinová dotace: 12 konzultačních hodin v 1. ročníku, 16 konzultačních hodin ve 2. ročníku, 10
konzultačních hodin ve 3. a 4. ročníku
Pojetí vyučovací předmětu
Využívání marketingových poznatků je v současné době nezbytné pro všechny subjekty, které chtějí na
trhu uspět. Současný marketing se obrací především na zákazníka, na uspokojování jeho přání a potřeb,
které vzhledem ke konkurenci na trhu i rozvoji nových technologií stále vzrůstají. Informační věk
přináší nové pohledy a vede ke změnám i v marketingu.
Vyučovací předmět Marketing umožňuje žákům poznání základních činností,
které souvisí s podnikatelskými a zaměstnaneckými aktivitami. Seznámí se s vývojem
marketingu, marketingovým mixem a dalšími poznatky z těchto vědních oborů. Žáci jsou během studia
vedeni k praktickému využívání osvojených poznatků v oboru.
Cílem vyučovacího předmětu je poskytnout žákům vědomosti a dovednosti, které lze uplatnit nejen
v současných, ale i budoucích podmínkách trhu.
Žáci se hodnotí na základě písemného i ústního projevu. Při hodnocení se sleduje odborná správnost,
schopnost uvádět učivo do souvislostí s jinými tématy nebo vyučovacími předměty, logicky myslet,
správně se jazykově vyjadřovat.
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Největší důraz se klade na praktické marketingové vědomosti a dovednosti, které umožní absolventovi
úspěšně se uplatnit na trhu práce.
Vzdělávání směřuje k tomu, aby žáci dovedli:
-rozvíjet vlastní podnikatelské aktivity
-popsat základní úlohu a funkci marketingu
-používat marketingové nástroje
-rozumět firemnímu plánování a marketingu
-ovládat marketingovou situační analýzu
- sestavit strategický a operativní marketingový plán
-stanovit marketingové cíle a strategie
-odpovídat na otázky marketingového systému řízení
-popsat moderní trendy v marketingu
-se orientovat v marketingovém výzkumu a informacích
-používat marketingový mix
-distribuovat produkt
-stanovit cenu
-používat marketingovou komunikaci
-řešit praktické příklady
Přesahy: Matematika – procenta, rovnice, grafy, funkce
Ekonomika – ekonomika podniku, ceny, náklady
Účetnictví – náklady, výnosy, zisk
Základy práva - obchodní právo
Psychologie a profesní komunikace – osobnost člověka
Základy společenských věd a estetiky – pravidla společenského chování
Výuka probíhá formou konzultací. Klade se důraz na samostudium a průběžné procvičování. Na začátku
studia žáci obdrží zkouškové okruhy.
Pomůcky:audio-videotechnika, hry, obrazový a kopírovaný materiál, názorné pomůcky, internet, použití
prožitkové výukové strategie, prožitkové motivace, prožitek úspěchu.
Ve výuce se používá problémové, projektové, kooperativní učení, různé diskuzní a simulační metody,
metody směřující k rozvoji prosociálního chování.
Rozpis učiva
Ročník: 1.: 12 hodin

Výstup

Učivo

Žák:
-vysvětlí pojem marketing z různých pohledů
- rozlišuje nabídku a poptávku
- specifikuje nejtypičtější koncepce řízení
firem, jejich výhody a nevýhody
-ovládá podstatu marketingové
koncepce, z čeho vychází a kam směřuje
-charakterizuje marketingový trojúhelník-

1. Úloha a funkce marketingu
- definice marketingu
- vývoj marketingu
- podnikatelské koncepce
- marketingový trojúhelník
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- stanoví významné společenské
trendy ovlivňující operační pole
marketingového řízení
- identifikuje úskalí a šance českých firem na
světovém trhu
-ovládá požadavky EU na vstup českých
firem na EU trhy
-vysvětlí pojmy: sociální marketing a
sociální marketingová koncepce
-vymezuje koncepční, iniciační a
operační funkci marketingu ve firmě
- ovládá marketingový mix a nástroje, ze
kterých se skládá
-vysvětlí tržní potenciál, kapacitu trhu a tržní
podíl firmy
-charakterizuje vlastnosti důležité pro výkon
povolání v logistických a finančních
službách
-provede psychologický rozbor chování
klienta a na jeho základě volí vhodný způsob
komunikace
-ovládá zásady společenského chování
-uplatňuje profesní etiku a bezpředsudkový
přístup k zákazníkům
-ví, jak reagovat na různé způsoby chování
klientů, obchodních partnerů i
spolupracovníků
-řeší různé interpersonální situace včetně
konfliktních a zátěžových
- charakterizuje konkurenci a další
ovlivňující subjekty
-provede na příkladu situační analýzu
-zpracuje na příkladu SWOT analýzu
-ovládá moderní trendy marketingu
-určí základní marketingové strategie a plány
-zpracuje samostatně nebo ve skupině
jednoduchý marketingový plán

2. Marketingový systém řízení
- marketingový mix
- trh a okolí
- zákazníci (osobnost člověka, společenské
chování a profesní vystupování, typy
zákazníků a psychologické základy jednání)
- konkurence
- vnitropodnikový potenciál
- marketingové cíle a strategie
- marketingový plán

-zopakuje si probrané učivo, systematicky si
utřídí poznatky

3. Závěrečné opakování

Ročník: 2. : 16 hodin

Výstup

Učivo

Žák:
-definuje marketingové informační potřeby

1. Marketingový výzkum a informace
-informace
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-využívá zdroje informací
-definuje marketingový výzkum
-rozlišuje mezi kvalitativním a
kvantitativním výzkumem
- charakterizuje tržní segmentaci a
základní segmentační kriteria
-vysvětlí souvislost segmentu trhu
pozice produktu a nástrojů marketingu
-provede samostatně nebo ve skupině
jednoduchý průzkum

-marketingový výzkum
definice
postup
metody a techniky
-výzkum spotřebitele
-cílové trhy a segmentace

-ovládá marketingové pojetí produktu a jeho
strukturu
-určí křivku tržní životnosti produktu
-ovládá stadia cyklů tržní životnosti
-pozná jedinečnost nabídky
-definuje pojem jakost a ISO
sleduje náklady na jakost
-ovládá řízení produktu
- charakterizuje substituční a
komplementární produkty
- na praktickém příkladě zavede nový
produkt na trh
-sestaví ekonomickou analýzu
-na konkrétním produktu dokáže
výrobkové testy

2. Produkt
-marketingové pojetí produktu
-tržní životnost produktu
- řízení produktu
-vývoj a zavádění nových produktů
-testování produktu

-zopakuje si probrané učivo, systematicky si
utřídí poznatky

3. Závěrečné opakování

Ročník: 3. : 8 hodin

Výstup

Učivo

Žák:
-popíše cesty, jimiž proudí produkty k
zákazníkovi
-charakterizuje hlavní úkoly distribuce a její
strategii
-vybere distributora
-ovládá rozdíl mezi maloobchodem a
velkoobchodem a jejich základní činnosti
- na příkladu ukáže prodejní cesty,
vysvětlí důvody použití mezičlánků

1. Distribuce
-distribuční cesty
-velkoobchod
-maloobchod
-logistika

- orientuje se v cenách, jejich tvorbě a
cenové politice

2. Cena
-funkce ceny
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-na praktickém příkladě stanoví cenu
produktu
-stanoví cenu jako součet nákladů zisku a
DPH, vysvětlí, jak se cena liší podle
zákazníků, místa a období
-vypočte zisk, náklady, výnosy
- zkonstruuje poptávkovou křivku a stanoví
bod zvratu
- na příkladu ukáže rabat, obchodní marži
a stanovení prodejní ceny výrobku
- na příkladu ukáže stanovení ceny služby
- rozpozná běžné cenové triky a lákavé
nabídky
-na příkladech objasní typické cenové
taktiky, popř. navrhne vhodnou taktiku pro
konkrétní produkt

-cenová politika
-cenová elasticita poptávky
-metody tvorby ceny
-pravidla pro cenové změny, slevy a srážky z
cen

- zopakuje si probrané učivo, systematicky si
utřídí poznatky

3. Závěrečné opakování

Ročník: 4. : 8 hodin

Výstup

Učivo

Žák:
-charakterizuje marketingovou
komunikaci
-orientuje se v reklamě, osobním prodeji,
podpoře prodeje, práci s veřejností, přímém
marketingu sponzoringu a
packagingu
-kriticky hodnotí obsah tzv. nových medií
-stanoví rozpočet na marketingovou
komunikaci na praktickém příkladě
-ovládá komunikační mix
-charakterizuje nejdůležitější média
-využívá mediální ukazatele
- vybere vhodný reklamní prostředek pro
určitý produkt
-kriticky hodnotí reklamu jako součást
marketingové komunikace
-na příkladu posoudí dopady publicity
- na příkladu vysvětlí péči o zákazníka

1. Marketingová komunikace
-reklama
-osobní prodej
-podpora prodeje
-public relation
-přímý marketing
-sponzorství
-nová média
-obaly
-komunikační proces
-komunikační mix
-média a marketing

-řeší příklad jednoduchého postupu odhadu
tržního potenciálu
-sestavuje marketingový plán
- stanoví cenový práh

2. Praktické příklady
-praktické příklady vztahující se
k probranému učivu
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- analyzuje televizní spot z hlediska
mediálních ukazatelů
-na příkladu ukáže průběh obchodního
jednání
- na příkladu charakterizuje postup při
realizaci dodávky, pracuje s příslušnými
doklady
-na příkladu vysvětlí druhy prodeje a jejich
použití v závislosti na prodávané
komoditě nebo službě
-na příkladu ukáže rozdíly mezi
obchodováním s členskými a
nečlenskými zeměmi EU
- ovládá zásady obchodního styku přes
internet
-zopakuje si probrané učivo, systematicky si
utřídí poznatky

3. Prodejní činnost podniku
-průběh prodejní činnosti
-realizace dodávky
-druhy prodeje
-prodej do zahraniční
-E-banking, E-comerce

4. Závěrečné opakování

Název, adresa školy: Soukromá střední škola pedagogiky a sociálních služeb, s. r. o.
Obrataň 148, 394 12 Obrataň
Název ŠVP:
Ekonomika a podnikání
Kód a název oboru vzdělání:
63 - 41 - M/01 Ekonomika a podnikání
Délka a forma vzdělávání:
4 roky, dálkové
Název vyučovacího předmětu:
Písemná komunikace a administrativa
Celková hodinová dotace:
38
Stupeň poskytovaného vzdělání:
střední vzdělání s maturitní zkouškou
Platnost ŠVP:
od 1. 9. 2019 počínaje 1. ročníkem
Vzdělávací oblast: Odborné vzdělávání
Hodinová dotace: 10 konzultačních hodin v 1. ročníku, 12 konzultačních hodin ve 2. ročníku, 8
konzultačních hodin ve 3. a 4. ročníku
Pojetí vyučovací předmětu
Osobní počítače se staly nepostradatelným nástrojem při vyřizování obchodní a úřední korespondence.
Textové editory usnadňují slohové ztvárnění obsahu a vytváření formálně dokonalé písemnosti.
Ovládání klávesnice všemi deseti prsty zrychluje výkon, uspoří vynaloženou energii a přispívá
k soustředění se pouze na obsah sdělení.
Cílem předmětu je osvojení psaní na PC pomocí desetiprstové hmatové metody, což žáci mohou využít
v téměř všech vyučovacích předmětech. Osvojí si psaní podle tištěné předlohy, podle obrazovky. Výuka
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psaní všemi deseti je zaměřena na přesnost a na nácvik rychlosti psaní. Výuka psaní na PC probíhá v
programu ATF na základě samostatné domácí práce.
Dále si studenti osvojí samostatné zpracování, vyřizování a stylizaci základních
hospodářských písemností, a to podle aktuální normy. Probíhá také další nácvik
zvyšování rychlosti psaní.
Vzdělávání směřuje k tomu, aby žáci dovedli:
-ovládat psaní všemi deseti prsty
-psát v normalizované úpravě obchodních a úředních dopisů
-psát podle diktátu
-používat písemnou komunikaci
-komunikovat v obchodním styku
-ovládat písemnosti při organizaci a řízení podniku
-vypracovat personální písemnosti
-používat písemnosti ve styku s peněžními ústavy a poštou
-napsat osobní a cizojazyčné dopisy
-manipulovat s písemnostmi
Přesahy: Ekonomika – administrativa podniku
Český a cizí jazyky- gramatika, psaní dopisu, životopis
Výuka probíhá formou konzultací. Klade se důraz na samostudium a samostatné domácí práce. Žák
odevzdá v deskách všechny vypracované písemnosti v řádném termínu.
Rozpis učiva
Ročník: 1.: 10 hodin

Výstup

Učivo

Žák:
-orientuje se na klávesnici PC

1. Předmět a pojem písemné komunikace
a administrativy
-seznámení se s náplní předmětu a
programem ATF
-popis klávesnice a vysvětlení prstokladu

-ovládá prstoklad a psaní všemi deseti
-ovládá psaní textu v cizím jazyce
-opravuje chyby
-provádí korektury

2. Nácvik psaní všemi deseti
-nácvik psaní velkých i malých písmen
-nácvik psaní číslic a značek
-psaní textu v cizím jazyce
-opravy chyb a korektury

-klade důraz na přesnost při
opisování textu
-zvyšuje rychlost
-vypočítá přesnost a rychlost psaní

3. Zvyšování přesnosti a rychlosti psaní
-výpočet přesnosti a rychlosti psaní
-nácvik zvyšování rychlosti a přesnosti psaní
opisováním textů
-psaní podle diktátu
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-prokáže praktické dovednosti

4. Kontrola a hodnocení
-domácí samostatné práce
-závěrečný test

Ročník: 2. 12 hodin

Výstup

Učivo

Žák:
-ovládá normalizovanou úpravu písemností
-popíše části obchodního dopisu
-uvede zásady stylizace

1. Normalizovaná úprava obchodních a
úředních dopisů
-normy pro úpravu písemností
-adresy
-úprava obchodních a úředních dopisů
-části obchodního dopisu
-zásady stylizace

-ovládá písemnou komunikaci v obchodním
styku

2. Komunikace v obchodním styku
-propagace a reklama
-poptávka a nabídka
-objednávka
-reklamace

-vypracuje všechny písemnosti potřebné při
organizaci a řízení podniku

3. Písemnosti při organizaci a řízení
podniku
-příkaz ředitele
-směrnice
-oběžník
-pokyny
-zprávy a hlášení
-doklady o pracovních cestách, jejich
plánování, vyúčtování a zpráva
-pozvánka na poradu
-prezenční listina, zápis z porad

-prokáže praktické dovednosti

4. Kontrola a hodnocení
-domácí samostatné práce
-závěrečný test

Ročník 3. 8 hodin

Výstup

Učivo

Žák:

1. Personální písemnosti
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vyhotoví personální písemnosti
-je schopen písemné i verbální
sebeprezentace při vstupu na trh práce
-odpovídá na inzeráty
-vytvoří motivační dopis

-je schopen vyplnit poštovní a bankovní
tiskopisy
-vyhotoví plnou moc
-vystaví potvrzenku
-napíše dlužní úpis
-podá obchodní žalobu
-prokáže praktické dovednosti

Ročník: 4.:

-žádost o místo
-životopis
-odpověď na inzerát
-motivační (průvodní) dopis
-pracovní smlouva
-pracovní hodnocení
-skončení pracovního poměru
2. Písemnosti ve styku s peněžními ústavy
a s poštou
-tiskopisy peněžních ústavů a pošty
-plná moc
-obchodní žaloba
-potvrzenka
-dlužní úpis

3. Kontrola a hodnocení
-domácí samostatné práce
-závěrečný test

8 hodin

Výstup

Učivo

Žák:
ovládá úpravu a stylizaci obchodních dopisů

1. Osobní dopisy
-úprava, stylizace

-napíše cizojazyčný obchodní dopis

2. Cizojazyčné dopisy
-úprava
-pravopis

-popíše manipulaci s písemnostmi

-prokáže vědomosti a dovednosti

3. Manipulace s písemnostmi
-příjem, třídění a zapisování
-doručování a oběh písemností
-vyřizování, podepisování a odesílání
-ukládání a vyřazování
4. Kontrola a hodnocení
-samostatné práce
-kontrolní test – zpracování písemností

Název, adresa školy: Soukromá střední škola pedagogiky a sociálních služeb, s. r. o.
Obrataň 148, 394 12 Obrataň
Název ŠVP:
Ekonomika a podnikání
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Kód a název oboru vzdělání:
Délka a forma vzdělávání:
Název vyučovacího předmětu:
Celková hodinová dotace:
Stupeň poskytovaného vzdělání:
Platnost ŠVP:

63 - 41 - M/01 Ekonomika a podnikání
4 roky, dálkové
Psychologie a profesní komunikace
27
střední vzdělání s maturitní zkouškou
od 1. 9. 2019 počínaje 1. ročníkem

Vzdělávací oblast: Odborné vzdělávání
Hodinová dotace: 15 konzultačních hodin v 1. ročníku, 12 konzultačních hodin ve 2. ročníku
Pojetí vyučovací předmětu
Předmět Psychologie a profesní komunikace poskytuje žákům informace o lidském chování, duševních
procesech, tělesném prožívání, včetně jejich vzájemných vztahů a interakcí a umožňuje lepší
komunikaci a pochopení požadavků účastníků trhu.
Cílem předmětu je především naučit žáky využívat psychologických poznatků v profesním i občanském
životě, klást si otázky o okolním světě a vyhledávat k nim relevantní na důkazech založené odpovědi,
ovlivňovat jejich psychologické myšlení a postoje.
Vzdělávání směřuje k tomu, aby žáci dovedli:
-charakterizovat vlastnosti důležité pro výkon povolání
-provést psychologický rozbor chování klienta a na jeho základě volit vhodný způsob komunikace
-ovládat zásady společenského chování
-uplatňovat profesní etiku a bezpředsudkový přístup k zákazníkům
-vhodně reagovat na různé způsoby chování klientů, obchodních partnerů i spolupracovníků
-řešit různé interpersonální situace včetně konfliktních a zátěžových
-vhodně uplatňovat prostředky verbální a neverbální komunikace
Přesahy: Základy společenských věd a estetiky – člověk v dějinách, člověk v lidské společnosti, časová
představa o vývoji
Biologie – biologie člověka
Základy práva – potřebné právní minimum pro soukromý a občanský život
Výuka probíhá formou konzultací. Klade se důraz na samostudium a průběžné procvičování. Na začátku
studia žáci obdrží zkouškové okruhy.
Pomůcky:audio-videotechnika, hry, obrazový a kopírovaný materiál, názorné pomůcky, internet, použití
prožitkové výukové strategie, prožitkové motivace, prožitek úspěchu.
Ve výuce se používá problémové, projektové, kooperativní učení, různé diskuzní a simulační metody,
metody směřující k rozvoji prosociálního chování.
Rozpis učiva
Ročník: 1.: 15 hodin

Výstup

Učivo

Žák:
-vymezí psychologii jako vědní

1. Psychologie v sociální činnosti
-podstata a předmět a význam psychologie
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obor a její přínos pro profesní činnost i
osobní život

-směry v psychologii
-metody psychologie

- klasifikuje psychologické jevy
- vysvětlí, jak probíhá proces poznávání
- charakterizuje druhy a typy paměti, její
vývoj, možnosti posilování paměti
- objasní podstatu myšlení a řeči
a myšlenkového řešení problému
- rozliší základní druhy citů
- objasní na příkladech poruchy
psychických procesů a stavů
- vysvětlí význam vlivu sebepoznání a
sebehodnocení na rozvoj osobnosti
- charakterizuje strukturu osobnosti,
činitele jejího utváření a chování,
jednotlivé etapy
vývoje osobnosti a životního cyklu
člověka
- vysvětlí psychosomatickou jednotu
lidského organizmu
- charakterizuje fungování psychiky
člověka v tíživé sociální situaci
- objasní specifika rozvíjení kognitivních
procesů a proces učení v jednotlivých
etapách ontogeneze a ve vztahu k práci
s klienty
- aplikuje osvojené vybrané techniky a
postupy poznávání osobnosti, zpracuje
rámcovou charakteristiku
- posoudí projevy chování klientů
z hlediska možných příčin a možností
změny
- používá vybrané jednoduché techniky
pro rozvoj a posilování psychických
procesů a stavů
- charakterizuje potřeby člověka
v jednotlivých vývojových stádiích a
životních situacích
- vymezí poruchy saturace potřeb
- objasní proces socializace osobnosti, její
faktory a mechanizmy
- popíše vznik a funkci postojů, posoudí
možnosti výchovného působení na změnu
postojů
- identifikuje chyby, předsudky a
stereotypy v sociálním poznávání a
posuzování osobnosti

2. Psychické procesy
-prožívání a chování
-psychické procesy, stavy
-psychologie v systému psychologických věd
-poznávací proces
-paměť (druhy, typy, možnosti posilování
paměti, vývoj)
-myšlení a jazyk
-emoce (charakteristika a funkce, dimenze,
vývoj, výraz citů, fyziologie emocí)
-motivace (pojem a charakteristika, potřeby,
uspokojení, principy, energetizace a zaměření
jednání
-psychologie osobnosti (sebepoznání a
sebehodnocení, struktura osobnosti, činitelé
jejího utváření a chování, etapy vývoje
osobnosti a životního cyklu člověka)
-psychosomatická stránka lidského organismu
-psychika člověka v tíživé sociální situaci
-specifika kognitivních procesů a proces učení
v jednotlivých etapách ontogeneze a ve
vztahu k práci s klienty
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- charakterizuje malou sociální skupinu,
její znaky, strukturu a dynamiku
- zhodnotí vztahy ve skupině, se kterou
pracuje, zvolí prostředky pro rozvoj
sociálních vztahů a skupinové dynamiky
- identifikuje konfliktní situace, navrhuje
možnosti jejich řešení a předcházení
konfliktům, volí techniky posilující
uvědomělou spolupráci a vzájemný
respekt
- objasní příznaky syndromu vyhoření a
účinné způsoby prevence vzniku
syndromu
- užívá dovednosti potřebné pro
sebepoznání, sebevýchovu,
sebehodnocení, pro vlastní
učení, zvládání náročných pracovních a
životních situací pro rozvoj vlastní
osobnosti
- objasní zásady duševní hygieny a uvede
příklady relaxačních technik a metod
-zopakuje si probrané učivo, systematicky
si utřídí poznatky

Ročník: 2.:

3. Závěrečné opakování

12 hodin

Výstup
Žák:
-charakterizuje vlastnosti důležité pro
výkon povolání
-provede psychologický rozbor chování
klienta a na jeho základě volí vhodný
způsob komunikace
-ovládá zásady společenského chování
-uplatňuje profesní etiku a
bezpředsudkový přístup k zákazníkům
-ví, jak reagovat na různé způsoby chování
klientů, obchodních partnerů i
spolupracovníků
-řeší různé interpersonální situace včetně
konfliktních a zátěžových
-uplatňuje prostředky verbální i neverbální
komunikace
-jedná podle zásad společenského chování

Učivo
1. Aplikovaná psychologie a společenská
výchova
-osobnost člověka
-společenské chování a profesní vystupování
-typy zákazníků a psychologické základy
jednání

2. Interpersonální komunikace a
společenský styk
-sociální psychologie
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a vystupování
-uplatňuje znalosti psychologie trhu
v obchodním jednání
-využívá znalostí sociálního jednání

-psychologie práce
-psychologie trhu
-sociologie

-vhodně uplatňuje prostředky verbální i
neverbální komunikace

3. Profesní komunikace
-verbální a neverbální komunikace

-prokáže vědomosti a dovednosti

4. Závěrečné opakování

Název, adresa školy: Soukromá střední škola pedagogiky a sociálních služeb, s. r. o.
Obrataň 148, 394 12 Obrataň
Název ŠVP:
Ekonomika a podnikání
Kód a název oboru vzdělání:
63 - 41 - M/01 Ekonomika a podnikání
Délka a forma vzdělávání:
4 roky, dálkové
Název vyučovacího předmětu:
Zbožíznalství
Celková hodinová dotace:
9
Stupeň poskytovaného vzdělání:
střední vzdělání s maturitní zkouškou
Platnost ŠVP:
od 1. 9. 2019 počínaje 1. ročníkem
Vzdělávací oblast: Odborné vzdělávání
Hodinová dotace: 9 konzultačních hodin ve 3. ročníku
Pojetí vyučovací předmětu
Předmět Zbožíznalství se zabývá produkty z hlediska jejich kvality, skladování, přepravy a distribuce a
ochrany produktu proti poškození či znehodnocení nesprávnou manipulací, nebo neodborným
přístupem. Zároveň se zabývá formami prodeje jednotlivých produktů a rozdílnými potřebami při jejich
distribuci, nabídce a prodeji koncovému zákazníkovi.
Cílem předmětu Zbožíznalství je především naučit žáky nejen efektivně a správně manipulovat se
zbožím, ale také určit v rámci potřeby kvalitu již přebíraného, popřípadě skladovaného zboží tak, aby
žák ve své profesní praxi byl schopen poznat nesprávně ošetřené nebo nekvalitní produkty.
Vzdělávání směřuje k tomu, aby žáci dovedli:
-manipulovat se zbožím a s obaly v obchodně-provozní jednotce,
-pomáhat při odběru a přejímce zboží, při jeho kontrole včetně ověření záruční doby,
doby použitelnosti, minimální trvanlivosti;
-skladovat, ošetřovat a manipulovat se zbožím a s obaly v souladu s hygienickými
a bezpečnostními předpisy;
-bezpečně pracovat s přístroji, strojovým a jiným zařízením prodejny v souladu
s jejich určením;
-upravovat a připravovat vybrané skupiny zboží k prodeji;
-prodávat vybrané skupiny zboží, při prodeji zboží dodržovat zásady obchodní
činnosti;
-provádět základní aranžérské činnosti spojené s vystavováním a prodejem zboží,
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-provádět úklidové práce v obchodně-provozní jednotce,
-provádět úklid obchodně-provozní jednotky za pomoci běžných nástrojů, pomůcek,
strojů a zařízení k tomu určených;
-pečovat o technická zařízení určená k úklidovým pracím v obchodně-provozní
jednotce;
-nakládat s úklidovými a čistícími prostředky v souladu s předpisy z oblasti ochrany
životního prostředí a hygieny;
-likvidovat obaly úklidových a čistících prostředků v souladu s předpisy z oblasti
ochrany životního prostředí a hygieny.
-chápat kvalitu jako významný nástroj konkurenceschopnosti a dobrého jména
podniku;
-dodržovat stanovené normy (standardy) a předpisy související se systémem řízení
jakosti zavedeným na pracovišti;
-dbát na zabezpečování parametrů (standardů) kvality procesů, výrobků nebo služeb,
zohledňovat požadavky klienta (zákazníka, občana).
-jednat ekonomicky a v souladu se strategií udržitelného rozvoje,
-nakládat s materiály, energiemi, odpady, vodou a jinými látkami ekonomicky
a s ohledem na životní prostředí.
Přesahy: Ekonomika – manipulace se zbožím nutně obsahuje ve velké míře ekonomické prvky, kterými
se současně zabývá předmět Ekonomika
Účetnictví – součástí předmětu Zbožíznalství je i manipulace se zbožím, jeho příjem a výdej a
rozmístění v rámci provozovny, nebo obchodní sítě. Zejména tedy interní účetní doklady a jejich
zpracování přesahuje vzájemně mezi předměty Účetnictví a zbožíznalství
Základy práva – práce se zbožím je vázána nejen obchodními, ale také právními prvky. Zejména
v oblasti reklamačního řízení, přejímání zboží a manipulaci s ním dochází k přesahu těchto dvou
předmětů.
Výuka probíhá formou konzultací. Klade se důraz na samostudium a průběžné procvičování. Na začátku
studia žáci obdrží zkouškové okruhy.
Pomůcky:audio-videotechnika, hry, obrazový a kopírovaný materiál, názorné pomůcky, internet, použití
prožitkové výukové strategie, prožitkové motivace, prožitek úspěchu.
Ve výuce se používá problémové, projektové, kooperativní učení, různé diskuzní a simulační metody.

Rozpis učiva
Ročník: 3. : 9 hodin

Výstup
Žák:
- dodržuje ustanovení týkající se
bezpečnosti
a ochrany zdraví při práci a požární
prevence
- při obsluze, běžné údržbě a čištění strojů
a zařízení postupuje v souladu s předpisy
a pracovními postupy

Učivo
1. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci,
hygiena práce, požární prevence
- pracovněprávní problematika BOZP
- bezpečnost technických zařízení
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- uvede příklady bezpečnostních rizik,
nejčastější příčiny úrazů a jejich prevenci
a ví, jak poskytnout první pomoc
- uvede povinnosti pracovníka
i zaměstnavatele v případě pracovního
úrazu
- objasní význam obchodu a jeho funkce
- vysvětlí rozdíl mezi maloobchodem
a velkoobchodem
- dodržuje zásady obchodní činnosti
-popíše základní prodejní jednotku a určí
základní vhodné vybavení podle druhu
prodávaného zboží, formy prodeje a typu
maloobchodní jednotky
- bezpečně a šetrně zachází se stroji
a vybavením prodejny, nástroji
a pomůckami prodejny určenými jak pro
prodej zboží, tak i pro úklid pracoviště
- dbá na pořádek, uvědomuje si, že
zákazníka ovlivňují: vzhled budovy,
úprava okolí, nákupní prostředí, kvalita
zařízení
- provede úklid svěřeného úseku či
pracoviště, při úklidu pracoviště používá
úklidové a čisticí prostředky v souladu
s jejich určením dle doporučení výrobce
- dodržuje základní hygienické
a bezpečnostní požadavky v obchodním
provozu
- uloží úklidové, čisticí prostředky při
dodržování předpisů z oblasti ochrany
životního prostředí a hygieny
- likviduje zbytky úklidových a čistících
prostředků a jejich obaly v souladu
s předpisy z oblasti ochrany životního
prostředí a hygieny

2. Obchod, obchodní činnosti
- význam obchodu
- maloobchod, velkoobchod
3. Prodejna
- typy maloobchodních jednotek
- vnitřní a vnější úprava provozovny
- vybavení provozovny
- příprava pracoviště
- aktuální požadavky na bezpečnost práce
a hygienu

4. Formy prodeje
- vyjmenuje a popíše jednotlivé formy
- základní formy prodeje zboží
prodeje
- doplňkové formy prodeje
- provede základní obsluhu zákazníka
s ohledem na specifika jednotlivých forem
prodeje
- při styku se zákazníkem dodržuje
základy slušného chování
- zvládá komunikaci se zákazníkem při
případných stížnostech ze strany zákazníka
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- je schopen informovat zákazníka o
dalších službách poskytovaných prodejnou
- provede základní činnosti spojené
s odběrem, přejímkou, kontrolou zboží,
ověření záruční doby, doby použitelnosti,
minimální trvanlivosti
- ví jak reagovat na zjištěné nedostatky
dodávky
- uloží zboží do regálů a volných stohů
v souladu s charakterem zboží;
- uplatňuje zásady správného skladování
a dodržování bezpečnostních,
protipožárních a hygienických předpisů
- zná pravidla pro označování obalů
- vysvětlí důsledky používání nevhodných,
poškozených, špatně či nedostatečně
označených obalů
- rozliší základní druhy obalových
materiálů podle vlastností a použití
- uvede povinnosti prodejce a dodavatele
při likvidaci obalů
- ovládá a v praxi aplikuje optimální
skladovací podmínky pro konkrétní
sortiment zboží
- při nakládání s obaly dodržuje platnou
legislativu
- upraví a připraví vybrané skupiny zboží
k prodeji
- zabalí běžné zboží odpovídajícím
obalovým materiálem s ohledem na
funkčnost a estetickou úroveň a potřeby
zákazníků
- provede základní obsluhu zákazníka při
prodeji vybrané skupiny zboží;
- vysvětlí nezbytnost inovace sortimentu
a výprodeje
- ovládá základní problematiku vybraných
zbožových skupin
- využívá mechanizačních prostředky pro
manipulaci se zbožím
- ovládá základní techniky aranžérských
prací
- vytvoří cenovky, popisky
- spolupracuje při vytváření estetického
prostředí interiéru prodejny

5. Obchodní operace v prodejně
- nákup, příjem, skladování, příprava zboží
k prodeji, prodej vybraných skupin zboží
- vlivy působící na jakost zboží
- základní členění a charakteristika
vybraných skupin zboží
- BOZP při skladování vybraných skupin
zboží

6. Podpora prodeje
-jednoduché propagační techniky,
vystavování, aranžování zboží, řádné
označování zboží
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- provede jednoduché výstavky a
aranžování zboží v prodejně s
přihlédnutím ke specifice sortimentu

- estetický vzhled prodejny

-prokáže vědomosti a dovednosti

7. Závěrečné opakování

Název, adresa školy: Soukromá střední škola pedagogiky a sociálních služeb, s. r. o.
Obrataň 148, 394 12 Obrataň
Název ŠVP:
Ekonomika a podnikání
Kód a název oboru vzdělání:
63 - 41 - M/01 Ekonomika a podnikání
Délka a forma vzdělávání:
4 roky, dálkové
Název vyučovacího předmětu:
Základy práva
Celková hodinová dotace:
21
Stupeň poskytovaného vzdělání:
střední vzdělání s maturitní zkouškou
Platnost ŠVP:
od 1. 9. 2019 počínaje 1. ročníkem
Vzdělávací oblast: Odborné vzdělávání
Hodinová dotace: 12 konzultačních hodin ve 2. ročníku a 9 konzultačních hodin ve 3. ročníku
Pojetí vyučovací předmětu
Pro bezproblémové a demokratické fungování státu je vytvořena soustava norem a pravidel, která se
neustále vyvíjí a je odrazem vyspělosti lidské společnosti.
Předmět Právo popisuje základní osnovu právních vztahů. Cílem je poskytnout žákům základní
orientaci v relativně složitém právním řádu České republiky.
Vzdělávání směřuje k tomu, aby žáci dovedli:
-popsat základní právní pojmy
-logicky myslet
- správně se jazykově vyjadřovat
-pracovat s informačními a komunikačními technologiemi
- orientovat se v jednotlivých právních odvětvích
- objasnit postupy vhodného jednání, stane-li se obětí nebo svědkem jednání, jako je šikana, lichva,
korupce, násilí, vydírání atd.
Přesahy: Základy společenských věd a estetiky – člověk jako občan, člověk a právo
Ekonomika – podnik, podnikání, obchodní společnosti
Výuka probíhá formou konzultací. Klade se důraz na samostudium a průběžné procvičování. Na začátku
studia žáci obdrží zkouškové okruhy.
Pomůcky:audio-videotechnika, hry, obrazový a kopírovaný materiál, názorné pomůcky, internet a
ostatní aktivizující metody a formy.
Rozpis učiva
Ročník: 2.: 12 hodin
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Výstup

Učivo

Žák:
-používá základní právní pojmy
- popíše druhy právních norem
- vysvětlí rozdíl mezi účinností, platností a
působností
-vysvětlí, co jsou právní vztahy
-orientuje se v právním řádu
-vysvětlí, kdy je člověk způsobilý k právním
úkonům a má trestní odpovědnost

1. Podstata a předmět práva
-právo a spravedlnost
-právní stát
-právní řád, právní ochrana občanů
zákonnost
-právo veřejné a soukromé
-právní normy
druhy
publikace
platnost, účinnost a působnost
-právní vztahy
-právní skutečnosti
-realizace a aplikace práva

-popíše jednotlivé hlavy ústavy
- vyjmenuje a charakterizuje lidská práva a
svobody
- používá příslušné právní normy

2. Ústavní právo
-pojem ústava
-Ústava České republiky
základní ustanovení
moc zákonodárná
moc výkonná
moc soudní
- Nejvyšší kontrolní úřad
- Česká národní banka
- územní samospráva
- Listina základních práv a svobod

-vysvětlí věcná práva
- popíše obsah, vznik, změny, zajištění a
zánik závazků
-popíše náležitosti pojmenovaných
smluv
- na příkladu posoudí možnost
odstoupení od smlouvy
- na příkladu ukáže, jak řešit odpovědnost za
vady
- na příkladu vysvětlí, za jakých podmínek
lze reklamovat, a vysvětlí postup reklamace
-zvládá komunikaci se zákazníkem při
reklamacích nebo stížnostech
-používá příslušné právní normy

3. Občanské právo
-pojem, zásady a prameny občanského práva
-právní pojetí věcí
-ochrana osobnosti
-věcná práva
vlastnictví
spoluvlastnictví
držba
věcná práva k cizím věcem
-závazkové právo
obsah závazků
vznik závazků
odpovědnost za vady
změny závazků
zajištění závazků
zánik závazků
-pojmenované smlouvy
kupní smlouva (náležitosti, reklamace)
darovací smlouva
smlouva o dílo
nájemní smlouva
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smlouva o přepravě
- odpovědnost za škodu
-zopakuje si probrané učivo, systematicky si
utřídí poznatky

4. Závěrečné opakování

Ročník: 3. : 9 hodin

Výstup

Učivo

Žák:
-používá příslušné právní normy
- vysvětlí pojem podnikání, podnik,
podnikatel
-charakterizuje jednotlivé obchodní
společnosti
-charakterizuje družstvo
- popíše obchodněprávní smlouvy
- vysvětlí podnikání zahraničních osob v ČR

1. Obchodní právo
- pojem a prameny obchodního práva
- postavení podnikatelů
podnikání
podnikatel
podnik
obchodní rejstřík
-obchodní společnosti
veřejná obchodní společnost
komanditní společnost
společnost s ručením omezeným
akciová společnost
-družstvo
-obchodní závazkové vztahy
obsah závazků
vznik závazků
změny závazků
zajištění závazků
zánik závazků
- obchodněprávní smlouvy
kupní smlouva
smlouva o dílo
licenční smlouva
smlouvy o dopravních službách
-podnikání zahraničních osob v ČR

-používá příslušné právní normy
- popíše jednotlivé druhy živností
(podmínky, oprávnění, konkrétní
příklady)
- vysvětlí pojem živnostenský rejstřík

2. Živnostenské právo
-pojem, historie a prameny živnostenského
práva
-živnosti
-provozování živnosti
-živnostenská správa

-používá příslušné právní normy
- na příkladech popíše vznik a zánik

3. Pracovní právo
-pojem a prameny pracovního práva
-pracovní poměr
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pracovního poměru
- popíše druhy pracovních poměrů
-popíše péči o zaměstnance a pracovní
podmínky

-používá příslušné právní normy
- orientuje se v zákoně o ochraně
spotřebitele
- zná další zákony, které se podílí na ochraně
spotřebitele
-na příkladech uvede postup při
vyřizování reklamace
- řeší různé situace při reklamaci zboží
-popíše práva a povinnosti mezi dětmi a
rodiči, mezi manželi
-popíše, kde může o této oblasti hledat
informace, nebo získat pomoc při řešení
svých problémů

účastníci
druhy
vznik, změny a zánik
-péče o zaměstnance
-pracovní podmínky
-odpovědnost za škodu
4. Zákon o ochraně spotřebitele
-základní pojmy
-povinnosti při prodeji výrobků a
poskytování služeb
poctivost prodeje
nekalé obchodní praktiky
klamavé obchodní praktiky
agresivní obchodní praktiky
informační povinnosti
5. Rodinné právo
vznik a zánik manželství
vztahy mezi rodiči a dětmi
vztahy mezi manželi
6. Závěrečné opakování

-zopakuje si probrané učivo, systematicky si
utřídí poznatky

Název, adresa školy: Soukromá střední škola pedagogiky a sociálních služeb, s. r. o.
Obrataň 148, 394 12 Obrataň
Název ŠVP:
Ekonomika a podnikání
Kód a název oboru vzdělání:
63 - 41 - M/01 Ekonomika a podnikání
Délka a forma vzdělávání:
4 roky, dálkové
Název vyučovacího předmětu:
Ekonomická cvičení
Celková hodinová dotace:
36
Stupeň poskytovaného vzdělání:
střední vzdělání s maturitní zkouškou
Platnost ŠVP:
od 1. 9. 2019 počínaje 1. ročníkem
Vzdělávací oblast: Odborné vzdělávání
Hodinová dotace: 12 konzultačních hodin ve 2., 3. a 4. ročníku
Pojetí vyučovací předmětu
Předmět využívá a prohlubuje poznatky získané v předmětu ekonomika. Zaměřuje se především na
praktické dovednosti, postupy a výpočty a jejich využití pro chod ekonomiky podnikatelského subjektu.
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Hlavní náplní jsou zejména tématy týkající se majetku podniku, zaměstnanců, daňové a odvodové
problematiky a finančního řízení.
Cílem předmětu je prohloubit a upevnit vědomosti z ekonomiky a tím přispět k pochopení fungování
podnikatelského subjektu.
Vzdělávání směřuje k tomu, aby žáci dovedli:
-prakticky využít znalosti získané v předmětech ekonomika, účetnictví
-využít logických a matematických znalostí k aplikaci na potřeby podniku
-vypočítat zákonem určené odvody a dávky na daně, zdravotní a sociální pojištění
-vypočítat mzdu zaměstnanců v rámci zákonných předpisů
-vypočítat odpisy majetku
-sestavit kalkulaci nákladů
Přesahy: Matematika – procenta, rovnice
Ekonomika – podnik a jeho funkce, povinné postupy a obvyklé způsoby fungování podniku
Účetnictví – účetní předpisy, informace o povinných odvodech a sazbách
Informační a komunikační technologie – internet
Výuka probíhá formou konzultací. Klade se důraz na samostudium a průběžné procvičování.
Pomůcky: audio-videotechnika, obrazový a kopírovaný materiál, internet, právní normy, výpočetní
technika
Ve výuce se používá problémové, projektové, kooperativní učení, simulační metody a příklady.
Rozpis učiva
Ročník: 2.:

12 hodin

Výstup

Učivo

Žák:
-chápe majetek podniku jako vstupy do
hlavní činnosti
-rozliší a zatřídí jednotlivé složky
dlouhodobého a oběžného majetku
-vypočte a interpretuje ukazatele obratu a
velkosti zásob materiálu
-vypočítá účetní a daňové odpisy
-zopakuje a utřídí si probrané učivo

1. Majetek podniku
-třídění majetku podniku
-velikost a obrat zásob materiálu
-účetní a daňové odpisy

2. Závěrečné opakování

Ročník: 3. : 12 hodin

Výstup

Učivo
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Žák:
-vypočítá složky mzdy
-orientuje se v dokumentaci mezd za
zdaňovací období
-rozumí obsahu prohlášení poplatníka
k dani z příjmů
-chápe podstatu ročního zúčtování mezd
-vypočte a vyplní formuláře pro zdravotní
a sociální pojištění právnické osoby

1. Zaměstnanci
-výpočet mezd
-evidence mezd
-prohlášení poplatníka k dani z příjmů
-roční zúčtování mezd
-výpočet a evidence ZP a SP zaměstnanců

-zopakuje a utřídí si probrané učivo

2. Závěrečné opakování

Ročník: 4. : 12 hodin

Výstup

Učivo

Žák:
-vypočítá daň z příjmů fyzických osob
-sestaví daňové přiznání k dani z příjmů
fyzických osob
-vypočítá daň z příjmů právnických osob
-sestaví daňové přiznání k dani z příjmů
právnických osob
-vypočítá daňovou povinnost k dani
z přidané hodnoty
-sestaví daňové přiznání k DPH

1. Daňová soustava
-daň z příjmu fyzických osob

-sestaví kalkulaci úplných nákladů
metodou dělením a přirážkou
-interpretuje význam kalkulace neúplných
nákladů
-sestaví jednoduchý rozpočet
hospodářského střediska
-vypočítá a interpretuje ukazatele
rentability a likvidity
-chápe strukturu cash flow
-zopakuje a utřídí si probrané učivo

-daň z příjmu právnických osob
-daň z přidané hodnoty

2. Finanční řízení
-kalkulace úplných nákladů
-kalkulace neúplných nákladů
-rozpočty
-ukazatele výnosnosti (rentability)
-likvidita a cash flow
3. Závěrečné opakování
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Název, adresa školy: Soukromá střední škola pedagogiky a sociálních služeb, s. r. o.
Obrataň 148, 394 12 Obrataň
Název ŠVP:
Ekonomika a podnikání
Kód a název oboru vzdělání:
63 - 41 - M/01 Ekonomika a podnikání
Délka a forma vzdělávání:
4 roky, dálkové
Název vyučovacího předmětu:
Maturitní seminář
Celková hodinová dotace:
12
Stupeň poskytovaného vzdělání:
střední vzdělání s maturitní zkouškou
Platnost ŠVP:
od 1. 9. 2019 počínaje 1. ročníkem
Hodinová dotace: 12 konzultačních hodin ve 4. ročníku
Pojetí vyučovací předmětu
Předmět obsahuje zpracování souvislého příkladu konkrétního podnikatelského subjektu pomocí
ekonomického software s využitím a propojením znalostí z předmětů účetnictví, účetní software,
ekonomická cvičení a ekonomika, žáci tím získávají ucelený přehled o podnikových činnostech.
Předmět slouží jako příprava na praktickou maturitní zkoušku.
Vzdělávání směřuje k tomu, aby žáci dovedli:
-propojit znalosti ze všech odborných předmětů
-orientovat se v požadavcích na praktickou maturitní zkoušku
-aplikovat teoretické poznatky na praktickém příkladě
Přesahy: všechny odborné předměty
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11.

Personální a materiální zajištění výuky

Škola má stabilizovaný pedagogický sbor, všichni splňují podmínky odborné a pedagogické
způsobilosti, jen malé procento předmětů se učí neaprobovaně. V tomto případě za kvalitu výuky
zodpovídá ředitel školy a vyučující se zúčastňuje odborných seminářů a školení dle nabídky
vzdělávacích agentur a institucí akreditovaných MŠMT.
Škola sídlí v budově základní školy, kde má k dispozici 4 učebny, dále odbornou učebnu pro výuku
informačních technologií, učebnu pro výuku jazyků. Na vybavení těchto učeben se věnují nemalé
prostředky, žáci se mohou naučit pracovat s novou informační a komunikační technikou, mají
k dispozici dataprojektory, interaktivní tabule. Škola má k dispozici i další budovu. Jedná se o budovu
bývalé mateřské školy, která byla vhodně upravena.
Vyučující pracují pro zkvalitnění výuky s pomůckami, nahrávkami, DVD a CD, pro jejich využití je
v každé třídě vhodné technické vybavení.
Ve škole se vybavuje i odborná knihovna. Vybavení školy se průběžně zkvalitňuje stejně jako pracovní
prostředí ve třídách i kabinetech učitelů. Škola má odpovídající množství materiálních a finančních
zdrojů při realizaci ŠVP.
12.

Celková charakteristika školy
 Soukromá škola zaměřená na poskytování vzdělání dospělým k doplnění kvalifikace dálkovou
formou ve víkendových studijních soustředěních
 Je umístěná v malé obci s možností ubytování pro studenty
 Sídlí v budově Základní školy a mateřské školy Obrataň, která má pouze první stupeň a tak
přispívá k její zdárné funkci jak po stránce finanční, tak po stránce odborné
 Většina učitelů školy má zkušenosti s prací s dospělými žáky (působí na vysokých školách, jsou
lektory DVPP….)
 Odborné předměty vyučují učitelé, kteří zároveň působí v praxi
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13.

Autorský kolektiv

Název, adresa školy: Soukromá střední škola pedagogiky a sociálních služeb, s. r. o.
Obrataň 148, 394 12 Obrataň
Název ŠVP:

Ekonomika a podnikání

Kód a název oboru vzdělání:

63 - 41 - M/01 Ekonomika a podnikání

Délka a forma vzdělávání:

4 roky - dálková

Stupeň poskytovaného vzdělání:

střední vzdělání s maturitní zkouškou

Platnost ŠVP:

od 1. 9. 2019 počínaje 1. ročníkem

Koordinátor ŠVP: Mgr. Pavla Krátošková
Garant oboru: Ing. Irena Fatrová
Autoři učebních osnov:
Český jazyk a literatura:

Mgr. Jaroslav Čajka, Mgr. Eva Simková

Cizí jazyk:

Mgr. Eva Simková, Mgr. Jarmila Schmidtmayerová,
Mgr. Eva Hovorková, Mgr. Svatopluk Jánský

Základy společenských věd a estetiky:

PhDr. Jakub Fučík

Matematika:

Mgr. Miroslav Holub

Fyzika:

Mgr. František Vostarek

Chemie:

Mgr. Jan Čech

Biologie:

Mgr. Petr Filip

Informační a komunikační technologie:

Mgr. Miroslav Holub

Ekonomika:

Ing. Irena Fatrová, Ing. Hana Šimonová

Účetnictví:

Ing. Irena Fatrová, Ing. Hana Šimonová

Účetní software:

Ing. Irena Fatrová

Management:

Ing. Lukáš Polanecký

Marketing:

Ing. Lukáš Polanecký

Písemná komunikace a administrativa:

Ing. Lukáš Polanecký

Psychologie a profesní komunikace:

PhDr. Eva Šimotová
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Zbožíznalství

:

Ing. Lukáš Polanecký

Základy práva:

Ing. Lukáš Polanecký

Ekonomická cvičení:

Ing. Hana Šimonová

Maturitní seminář:

Ing. Hana Šimonová
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