
Vyšší odborná škola a Obchodní akademie Chotěboř 

Školní vzdělávací program 
Obchodní akademie Chotěboř 

platný od 1. září 2017, počínaje prvním ročníkem 

Zpracoval: kolektiv pedagogických pracovníků Obchodní akademie Chotěboř 

 



 2

Obsah 

Úvodní identifikační údaje .......................................................................................... 3 

Profil absolventa.......................................................................................................... 4 

Charakteristika školního vzdělávacího programu ........................................................ 7 

Učební plán ............................................................................................................... 10 

Personální a materiální podmínky realizace ŠVP (platné k 1. lednu 2017) ................. 12 

Český jazyk a literatura ............................................................................................ 14 

Cizí jazyk .................................................................................................................. 22 

Občanská nauka ....................................................................................................... 47 

Dějepis ...................................................................................................................... 52 

Základy přírodních věd ............................................................................................. 55 

Matematika ............................................................................................................... 60 

Tělesná výchova ........................................................................................................ 62 

Informační technologie .............................................................................................. 76 

Písemná a elektronická komunikace ......................................................................... 79 

Ekonomika ................................................................................................................ 83 

Právo ......................................................................................................................... 89 

Účetnictví .................................................................................................................. 93 

Statistika .................................................................................................................. 97 

Ekonomie .................................................................................................................. 99 

Hospodářský zeměpis .............................................................................................. 101 

Fiktivní firmy – volitelný předmět ............................................................................ 106 

Finance a daně ....................................................................................................... 108 

Ekonomická cvičení – volitelný předmět .................................................................. 110 

Programování ekonomických aplikací − nepovinný předmět .................................... 114 

Programování ekonomických aplikací − volitelný předmět ....................................... 116 

Statistika I. – nepovinný předmět ............................................................................ 119 

Statistika II. – volitelný předmět .............................................................................. 121 

Technická dokumentace – volitelný předmět ........................................................... 123 

Praxe ....................................................................................................................... 126 



 3

Úvodní identifikační údaje 

Škola: Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední odborné učiliště technické 

Chotěboř 

 Na Valech 690, 583 29 Chotěboř 

 IČ 60 12 66 71 

 tel.: 569 624 106 

Zřizovatel: Kraj Vysočina 

Název školního vzdělávacího programu: Obchodní akademie 

Kód a název oboru vzdělání: 63-41-M/02 Obchodní akademie 

Odborné zaměření: Finance a daně 

Volitelné zaměření: Programování ekonomických aplikací  

Volitelné zaměření: Technická administrativa 

Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou 

Délka a forma vzdělávání: 4 roky; denní studium 

Jméno ředitele: Mgr. Luděk Benák 

Platnost školního vzdělávacího programu: od 1. září 2017, počínaje prvním ročníkem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schváleno dne 29. srpna 2017     Mgr. Luděk Benák, 

       ředitel VOŠ, OA a SOUT Chotěboř 

 

 

 

Projednáno a schváleno Školskou radou při OA a SOUT Chotěboř dne 25. srpna 2017. 
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Profil absolventa 

Kód a název oboru vzdělání: 63-41-M/02 Obchodní akademie 

Název ŠVP: Obchodní akademie Chotěboř 

Délka a forma vzdělávání: 4 roky; denní studium 

Datum platnosti: od 1. září 2017, počínaje prvním ročníkem 

Popis uplatnění absolventa v praxi 

Absolvent oboru obchodní akademie se zaměřením na finance a daně se uplatní na 

trhu práce především v ekonomické sféře jako ekonom, mzdový referent, účetní asis-

tent, finanční referent, statistik, administrativní pracovník, obchodní zástupce, orga-

nizační pracovník, fakturant, rozpočtář, celní deklarant, pracovník marketingu, refe-

rent ve státní správě, bankovní a pojišťovací pracovník a v dalších ekonomicko-

administrativních funkcích a pozicích v obchodních firmách, živnostech v pozici za-

městnance i zaměstnavatele. 

Absolvent oboru obchodní akademie se zaměřením na programování umí řešit jedno-
duché programátorské úlohy, upravovat a spravovat uživatelské programy a aplikace, 
a webové stránky.                                          

Po složení maturitní zkoušky je absolvent rovněž připraven nastoupit do některé 

z forem terciálního vzdělávání, zejména ke studiu na ekonomických a právnických 

fakultách vysokých škol a na studium na vyšších odborných školách zaměřených na 

ekonomiku, podnikání, finančnictví, veřejnou správu, služby. 

Očekávané výsledky vzdělávání žáka 

Vzdělávání v oboru obchodní akademie směřuje v souladu s cíli středního odborného 

vzdělávání k tomu, aby si žáci vytvořili odpovídající předpoklady jak pro uplatnění 

v praxi, tak k dalšímu celoživotnímu vzdělávání. 

Obecné předpoklady 

Absolvent 

− je schopen efektivně se učit, vyhodnocovat dosažené výsledky, 

− reálně si stanovuje potřeby a cíle svého dosaženého vzdělávání, 

− samostatně řeší běžné pracovní i mimopracovní problémy, 

− je připraven si na základě poznání své osobnosti stanovovat přiměřené cíle osobního 

rozvoje v oblasti zájmové i pracovní, 

− pečuje o své zdraví, 

− spolupracuje s ostatními a přispívá k utváření mezilidských vztahů, 

− uznává hodnoty a postoje podstatné pro život v demokratické společnosti, 

− jedná v souladu s udržitelným rozvojem, 

− podporuje hodnoty národní, evropské i světové kultury, 

− je schopen optimálně využívat své osobnostní a odborné předpoklady pro úspěšné 

uplatnění ve světě práce, pro budování a rozvoj své profesní kariéry, 

− chápe potřebu celoživotního učení. 
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Odborné předpoklady 

Absolvent 

Český jazyk 

− formuluje své myšlenky srozumitelně a souvisle, v písemné podobě přehledně 

a jazykově správně. 

Cizí jazyky 

− je schopen používat dva cizí jazyky jako prostředek profesní komunikace, v různých 

situacích každodenního osobního nebo veřejného života, v mluveném i psaném pro-

jevu, na všeobecná i odborná témata, 

− efektivně pracuje s cizojazyčným textem včetně odborného. 

Matematika 

− funkčně využívá matematické dovednosti v různých životních situacích. 

Informační technologie 

− pracuje s osobním počítačem a jeho systémovým a aplikačním programovým vyba-

vením, 

− pracuje s ostatními prostředky ICT, 

− využívá adekvátní zdroje informací a efektivně pracuje s informacemi. 

Ekonomické předměty 

− ovládá účetnictví a jeho úlohy v činnosti podniku, 

− je schopen samostatného vedení evidence podnikatelské činnosti, 

− zná důležité právní normy, orientuje se v právní úpravě pracovněprávních vztahů 

a závazkových vztahů, 

− zná práci orgánů státní správy, samosprávy, 

− zná základní marketingové metody, 

− zná základní funkce managementu a metod používaných při řízení, orientuje se 

v podnikových činnostech, 

− zná makroekonomické a mikroekonomické vazby v národním hospodářství, 

− seznámí se s činností finančních institucí na našem trhu. 

Společensko-vědní předměty 

− je schopen uvědomění si vlastní identity a porozumění současného světa, přemýšlí 

o praktických otázkách filozofického a etického charakteru, 

− je schopen získávat a kriticky hodnotit informace z různých zdrojů (verbální texty, 

ikonické texty (obrazy, mapy, schémata) a kombinované texty (film), rozpoznávat 

a odolávat možné manipulaci a předsudkům, 

− jedná v souladu s humanitou a lidskými právy, vysoce si váží života a hodnot lidské 

práce. 
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Písemná a elektronická komunikace 

− je schopen vyjadřovat se v písemné formě v různých životních i pracovních situa-

cích, 

− ovládá klávesnici počítače a vyhotovuje základní druhy písemností v normalizované 

úpravě. 
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Charakteristika školního vzdělávacího programu 

Organizace vzdělávání 

Obchodní akademie Chotěboř poskytuje střední vzdělání s maturitní zkouškou v denní 

formě vzdělávání v délce 4 roky. 

Přijímání ke vzdělávání – ke vzdělávání v OA jsou přijímáni uchazeči, kteří splnili po-

vinnou školní docházku nebo úspěšně ukončili základní vzdělávání před spl-

něním povinné školní docházky a kteří splnili kritéria přijímacího řízení. 

V rámci přijímacího řízení ředitel rozhodne o konání přijímací zkoušky. Ucha-

zeči o studium nejsou omezeni stanovením zdravotních požadavků jdoucích 

nad rámec požadavků na středoškolské studium. Organizace, forma a obsah 

přijímacího řízení jsou stanovovány pro každý školní rok zvlášť podle kon-

krétních legislativních podmínek a doporučení Rady Kraje Vysočina a jsou 

k dispozici na internetových stránkách školy a na vývěsce školy. 

Ukončení vzdělávání – dokladem o získání středního vzdělávání a maturitní zkoušky je 

vysvědčení o maturitní zkoušce. Konání maturitní zkoušky se řídí zákonem 

č. 561/2004 Sb., školský zákon v platném znění, a příslušným prováděcím 

právním předpisem. Maturitní zkouška má podle platné novely školského zá-

kona dvě části: společnou a profilovou. Žák získá střední vzdělání s maturitní 

zkouškou, jestliže úspěšně vykoná obě části. Všechny zkoušky společné části 

zadává Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ve stejném termínu a za 

stejných podmínek. Ministerstvo určuje v rozsahu daném zákonem obsah 

a formu zkoušek, stanoví také kritéria hodnocení. V profilové části stanovuje 

v souladu se školským zákonem a vyhláškou obsah, formu, témata a termíny 

zkoušek ředitel školy. Konkrétní forma a obsah profilové maturitní zkoušky je 

k dispozici na internetových stránkách školy. Obsah profilové matur. zkoušky 

je vymezen rozsahem znalostí a dovedností žáků získaných v odborných 

předmětech Ekonomika, Účetnictví, Účetnictví na počítači, Písemná a el. ko-

munikace, případně Ekonomická cvičení, Programování ekonomických apli-

kací nebo Technická administrativa, které žáci prokazují formou praktické pí-

semné zkoušky i formou ústní zkoušky. Praktická zkouška zahrnuje výše 

zmíněné předměty (podle volitelných zaměření), ústní zkoušky zahrnují jed-

nak Ekonomiku, Ekonomii, Finance a daně, jednak Účetnictví.  

Celkové pojetí vzdělávání v daném programu 

Škola vychovává středoškolsky vzdělané absolventy se všeobecným i odborným vzdě-

láním. Záměrem vzdělávání v oboru obchodní akademie je připravit žáka na úspěšný, 

smysluplný a odpovědný osobní, občanský i pracovní život v podmínkách měnícího se 

světa. Vzdělávání směřuje k tomu, aby žák v přiměřené míře naplnil čtyři základní cíle 

vzdělávání, tj. učit se poznávat, učit se pracovat a jednat, učit se být a učit se žít spo-

lečně. 

Při výuce jednotlivých předmětů se uplatňují vazby na související učivo jiných předmě-

tů formou mezipředmětových vztahů a žáci si osvojí učivo ve vzájemných souvislostech 

prostřednictvím průřezových témat. Žáci ovládají dva světové jazyky včetně cizojazyčné 

obchodní korespondence, informační a komunikační technologie, orientují se 

v ekonomických problémech, účetnictví, marketingu a managementu. 
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Pro realizaci vzdělávacích cílů a rozvoje kompetencí ve školním vzdělávacím progra-

mu se preferují metody, které vedou k rozvoji klíčových a občanských kompetencí, 

k realizaci průřezových témat a kladou důraz na individuální vzdělávací potřeby žáků. 

Na škole se zároveň využívají metody samostatné práce, práce na projektech, skupino-

vé vyučování, práce v týmu. 

Žáci absolvují povinnou praxi, kde mají možnost konkrétně rozvíjet odborné kompe-

tence a učí se pracovat v týmu. 

Velký důraz je v průběhu celého studia věnován jazykovému vzdělávání. Vzdělávání je 

v průběhu studia masivně podporováno prostředky informačních a komunikačních 

technologií. Dále je řada předmětů podporována různými multimediálními programy 

nebo prací na internetu. Zde jde především o výuku cizích jazyků, hospodářského 

zeměpisu, ekonomiky a dalších. 

Velký význam pro rozvoj žáků mají předměty, ve kterých se prakticky procvičují teore-

tické poznatky získané v průběhu studia, včetně praxe v reálném prostředí a předmětu 

fiktivní firmy. Žáci v tomto předmětu simulují činnost reálné firmy od začátku činnosti 

až po její ukončení. 

Výuka je přiměřeně doplňována samostatnými pracemi žáků formou referátů, ve 

vyšších ročnících formou individuálních nebo týmových projektů. 

Průřezová témata a mezipředmětové vztahy jsou konkretizovány v učebních osnovách 

každého předmětu ŠVP. 

Metody a postupy výuky se vyvíjejí v závislosti na úrovni žáků, zkušenostech pedago-

gů, nových poznatcích pedagogické vědy a reakci sociálních partnerů. 

Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků mimořádně nada-
ných 

Způsob zajišťování vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků 

mimořádně nadaných vychází z vyhlášky MŠMT ČR č. 73/2005 Sb. a č. 62/2007 Sb. 

v platném znění Jedná se o žáky se zdravotním postižením, zdravotním nebo sociálním 

znevýhodněním a žáky mimořádně nadané. 

Vzdělávání žáků se specifickými vzdělávacími potřebami zajištují ve spolupráci 

s pedagogicko-psychologickou poradnou a výchovným poradcem pedagogové v rámci 

svého odborného vzdělání. Jde převážně o žáky se specifickými vývojovými poruchami 

učení, pro které jsou upraveny vyučovací metody a metody prověřování. Žáci 

s tělesným postižením nebo znevýhodněním jsou vzděláváni stejně jako ostatní žáci, 

jen v oblasti tělesné výchovy se přihlíží ke stanovisku odborného lékaře. V každém 

případě je uplatňován individuální přístup k žákům, který respektuje jejich individu-

ální vlohy a potřeby a snaží se o jejich rozvoj. 

Škola se věnuje i práci s nadanými žáky. Nadaní žáci jsou vytipováni učiteli jednotli-

vých předmětů a zúčastňují se různých soutěží, olympiád a projektů, které umožňují 

srovnání v národním i mezinárodním měřítku. 

Výchovná poradkyně se v úzké součinnosti s jednotlivými pedagogy věnuje také žá-

kům s horším prospěchem a pomáhá jim překonat obtíže při jejich vzdělávání. Spolu-

pracuje s pedagogy a rodiči na řešení vzniklých problémů. 
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Organizace výuky 

Výuka je realizována z velké části v rámci systému vyučovacích hodin. Vyučovací ho-

dina trvá 45 minut při teoretické výuce, 60 minut při odborné praxi. Některé hodiny, 

především jazykové vzdělávání a práce s výpočetní technikou a hodiny TV se dělí. Žák 

se speciálními vzdělávacími potřebami může mít odlišnou délku vyučovací hodiny 

podle doporučení odborného pracoviště. Počet povinných vyučovacích hodin je maxi-

málně 33. 

Učebnice, učební texty a školní potřeby pro výuku schvaluje ředitelka v souladu s § 27 

zák. č. 561/2004 Sb., v platném znění. 

V rámci vzdělávání škola organizuje nebo se zúčastňuje veletrhu fiktivních firem, výu-

ka je v průběhu studia doplněna systémem projektů, projektového vyučování, exkurzí, 

výletů a dalších aktivit, které doplňují běžnou výuku o praktické činnosti, zprostřed-

kovávají poznávání reality a odborné i umělecké zážitky žáků, což vede k lepšímu na-

plnění vzdělávacích cílů. V oblasti výuky cizích jazyků jsou organizovány pravidelné 

výukové a poznávací zájezdy. 

Hodnocení žáku a diagnostika 

Hodnocení žáků je stanoveno školním řádem, který v této oblasti vychází z § 69 škol-

ského zákona a § 3 a 4 vyhlášky MŠMT č. 13/2005 Sb. o středním vzdělávání 

v platném znění. K hodnocení výsledků vzdělávání se využívá tradiční pětistupňové 

škály, kritéria hodnocení jsou dána klíčovými kompetencemi a klasifikačním řádem 

školy. 
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Učební plán 

Kód a název oboru vzdělání: 63-41-M/02 Obchodní akademie 

Název ŠVP: Obchodní akademie Chotěboř 

Délka a forma vzdělávání: 4 roky; denní studium 

Datum platnosti: od 1. září 2017, počínaje prvním ročníkem 
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Počet týdnů praxe/rok 
Předmět 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 

praxe učební EA   0,6  

praxe učební UČT  0,6  0,6 

praxe učební IT  0,4 0,4 0,2 

obhajoby OP    0,2 

praxe odborná   1 0,8 

Tabulka začleňování RVP do předmětů v ŠVP 

 

* − volitelné předměty, hodinová dotace Statistiky II. + Technické dokumentace (1 h. + 
3 h.) nebo u Ekonomických cvičení + Fiktivních firem (2 h. + 2 h.) – jako 
u Programování ekonomických aplikací II. 

** -−max. 2 týdny odborné praxe, zbytek realizován formou učební praxe 

− ústní komunikace realizována např. v ČJ, CJ, ON atd. 

 

Rozložení týdnů ve školním roce 

Činnost 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 
Celková týd. hod. dotace 40 40 40 36 
Vyučování 34 34 34 28 
Praxe  1 2 2 
Maturitní zkouška    3 
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Personální a materiální podmínky realizace ŠVP (platné k 1. lednu 2017) 

Personální podmínky 

Ve škole je pro OA celkem 15 pedagogických pracovníku v trvalém pracovním poměru. 

Všichni učitelé mají požadovanou kvalifikaci.  

V průběhu každého školního roku absolvují pedagogové v systému dalšího vzdělávání 

pedagogických pracovníku řadu vzdělávacích akcí, v nichž aktualizují své metodické 

a odborné kompetence. 

Podmínky bezpečnosti práce a ochrany zdraví 

V souladu s § 29, zákona č. 561/202 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 

a jiném vzdělávání (školský zákon) zajišťuje škola bezpečnost a ochranu studentů při 

vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech a poskytuje studentům nezbytné 

informace k zajištění bezpečnosti práce a ochrany zdraví. 

Na studenty při praktické přípravě se vztahují ustanovení zákoníku práce, která upra-

vují pracovní dobu, bezpečnost a ochranu zdraví při práci, péči o zaměstnance 

a pracovní podmínky žen a mladistvých, a další předpisy o bezpečnosti a ochraně 

zdraví při práci. 

V souladu s pokynem MŠMT č. j. 12050/03-22 ze dne 15. března 2003 je do obsahu 

vzdělávání zařazena problematika ochrany člověka za mimořádných událostí (OČMU). 

Materiální podmínky 

Materiální podmínky realizace ŠVP jsou dány budovou školy a jejím vybavením. Kapa-

cita školy je dostačující pro realizaci ŠVP, vybavení je průběžně modernizováno 

a v současné době plně dostačuje. 

Učebny 

Celkový počet učeben – 24, z toho je: 

− 4 kmenové učebny pro OA 

− 1 posluchárna, 

− 4 učebny výpočetní techniky, 

− 3 jazykové učebny, interaktivní tabule, dataprojektor, ozvučení, připojení k síti, 

přístup na Internet), 

− 1 učebna fiktivních firem pro 15 studentů, 

− 1 tělocvična. 

Technická vybavenost 

Kopírovací a tiskový stroj OCÉ 3165. 

Síť Linux Samba server, přístup všech PC na Internet, Windows 7 a XP Pro, Windows 

10, MS Office XP, 2010 a 2013, SW pro zpracování grafiky, účetnický SW, další SW. 

Celkový počet cca 120 PC školy je průběžně obnovován a doplňován dle potřeb. 

Všechny kmenové, jazykové učebny a posluchárna vybavené multimediálně 

s dataprojektorem, interaktivní tabulí a přehrávači video, CD a DVD. 
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Knihovna 

Knihovna je umístěna v areálu školy, přístupná v době od 8.00 do 14.00 hod., po 

dohodě lze čítárnu využívat i v jinou dobu. Součástí knihovny je: 

− knihovna beletrie, 

− odborná knihovna, 

− čítárna a půjčovna časopisů, 

− 2 studovny, 

− informační centrum pro volný přístup studentů k počítačům a internetu. 

Podmínky pro hodnocení a zabezpečení kvality vzdělávacího programu 

V roce 2005 jsme získali CERTIFIKÁT shody systému managementu jakosti 

s požadavky ČSN EN ISO 9001:2001. Předmět certifikace: VZDĚLÁVÁNÍ NA 

STŘEDNÍCH A VYŠŠÍCH ODBORNÝCH ŠKOLÁCH. 

V roce 2008 proběhla recertifikace a následně v letech 2011, 2013 a 2017. V roce 

2015 škola získala další certifikát, který v současné době má v souvislosti 

s celospolečenským vývojem velkou důležitost a opět jako jedna z prvních Certifikát  

shody systému managementu společenské odpovědnosti s požadavky ČSN 

01 0391:2013. Charakteristika spolupráce se sociálními partnery při realizaci ŠVP. 

Spolupráce se sociálními partnery je nedílnou součástí chodu školy. 

V roce 2017 proběhne recertifikace dle novelizovaného standardu ČSN EN  

ISO 9001:2016. 

Mezi hlavní sociální partnery patří především firmy a instituce, ve kterých pracují 

absolventi školy, dále pak několik desítek dalších subjektů, s nimiž škola spolupracuje 

v rámci odborné praxe žáků a další instituce. 

Ti všichni pomáhají vytvořit podmínky pro co nejlepší naplnění hlavních vzdělávacích 

cílů zejména tím, že zprostředkovávají nejnovější praktické informace a zkušenosti jak 

pro učitele, tak přímo pro žáky. 
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Český jazyk a literatura 

Název vyučovacího předmětu: Český jazyk a literatura 

Kód a název oboru vzdělání: 63-41-M/02 Obchodní akademie 

Název ŠVP: Obchodní akademie Chotěboř 

Délka a forma vzdělávání: 4 roky; denní studium 

Datum platnosti: od 1. září 2017, počínaje prvním ročníkem 

Hodinová dotace: 3;3;3;3 

Obecné cíle 

Cílem předmětu je vychovat žáka ke kultivovanému jazykovému projevu a přispět 

k rozvoji jeho komunikačních dovedností a schopností. Předmět český jazyk 

a literatura utváří jeho hodnotové orientace a postoje v oblasti kulturní a umělecké, 

v oblasti společenské a mezilidské. Záměrem je vést žáky k funkční a mediální gra-

motnosti a prohlubovat v žácích kladný vztah k mateřskému jazyku. 

Charakteristika učiva 

Předmět má dvě části – český jazyk a literaturu. Vyučování směřuje k dovednosti 

a schopnosti mluvit a jednat s lidmi, kultivovaně se ústně i písemně vyjadřovat, použí-

vat spisovného jazyka, aplikovat získané poznatky, pracovat s textem a informacemi. 

Tento obsah je naplňován v oblasti jazykové (komunikační), slohové a literární, které 

se navzájem prolínají. 

Dále vyučování směřuje k získání základních poznatků z oblasti estetiky, k seznámení 

s pravidly společenské etikety a kulturou národnostních menšin žijících na našem 

území. 

Pojetí výuky 

Výuka navazuje na vědomosti a dovednosti žáků ze základní školy. Předmět vede žáky 

k dokonalejšímu ovládání spisovného jazyka, přispívá k rozvoji jazykové kultury. Pod-

statou vyučování je aktivní rozvoj vyjadřování žáků, které se opírá o stylistické po-

znatky a výcvik a o obecnější poznání systému jazyka. Žák je vychováván ke kultivo-

vanému jazykovému projevu, k užívání spisovné formy jazyka, k pochopení a ke 

správné analýze textů. Nedílnou součástí výuky jsou esteticky tvořivé aktivity (samo-

statné umělecké pokusy) a společné návštěvy kulturních institucí (knihovna, divadlo, 

muzeum…) 

Hodnocení výsledků žáků 

Hodnocení žáků se provádí na základě kombinace ústního zkoušení a různých forem 

písemného testování. V každém ročníku jsou stanoveny dvě kontrolní slohové práce za 

rok, ve čtvrtém ročníku jedna kontrolní slohová práce. Hodnocení je v souladu se 

školním klasifikačním řádem. 

Přínos k rozvoji klíčových kompetencí 

Předmět český jazyk a literatura přispívá k rozvoji klíčových kompetencí. Jedná se 

zejména o kompetence ke komunikaci, k učení, práci a spolupráci s ostatními lidmi, 

práci s informacemi a jejich kritickému zhodnocení. 
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Průřezová témata 

Občan v demokratické společnosti; Informační a komunikační technologie; Člověk 

a životní prostředí; Člověk a svět práce. 

Mezipředmětové vztahy 

− dějepis, 

− hospodářský zeměpis, 

− občanská nauka, 

− informační technologie. 

Realizace odborných kompetencí 

Literatura – 1. ročník 

Výsledky a kompetence Tematické celky 

Žák 
- rozezná umělecký text  
- rozebere umělecký text za použití znalosti 

z literární teorie a poetiky 
- konkrétní literární díla klasifikuje podle 

druhů a žánrů 
- orientuje se ve folklóru a ústní lidové 

slovesnosti, pozná a dovede charakterizo-
vat jednotlivé formy ústní lidové sloves-
nosti 

- rozlišuje jednotlivé umělecké slohy dané-
ho období, zná jejich významné představi-
tele a stěžejní díla 

- orientuje se v základních vývojových 
etapách literární historie světové i české 

- zařadí typická díla do jednotlivých umě-
leckých směrů a příslušných historických 
období 

- zhodnotí význam daného autora nebo 
literárního díla pro dobu vzniku i pro 
současnost 

- vyjádří vlastí prožitek z uměleckého díla 
(knihy, divadelního představení, filmu, 
výtvarného díla aj.). 

- ovládá základní principy a normy kultur-
ního chování, 

- popíše vhodné společenské chování 
v dané situaci, umí je použít v praxi, 

- zúčastňuje se různých kulturních akcí, 
- vysvětlí rozdíl mezi uměním a kýčem, 
- charakterizuje různé formy lidového 

umění. 

  1. Literatura a ostatní druhy umění 
  2. Základy literární vědy a poetiky 
  3. Folklór a ústní lidová slovesnost, formy 

ústní lidové slovesnosti 
  4. Literatura starověku: 

- orientální literatury, 
- bible, 
- antika. 

  5. Literatura raného středověku: 
- křesťanství, 
- literatura církevních otců, 
- románský styl, 
- evropská rytířská a dvorská  

literatura. 
  6. Počátky literatury na našem území  

do 13. stol.  
  7. Umění vrcholného středověku: 

- gotika, 
- literatura 14. – 15. století, 
- období husitského hnutí. 

  8. Renesance 
- evropské země; Čechy. 

  9. Humanismus 
- latinský; český. 

10. Baroko, doba pobělohorská 
11. Klasicismus, osvícenství, preromantis-

mus 

12. Společenská kultura – principy a normy 

13. Společenská výchova 
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Literatura – 2. ročník 

Výsledky a kompetence Tematické celky 

Žák 
- vyjmenuje umělecké směry daného obdo-

bí, jejich hlavní představitele a stěžejní 
díla, 

- interpretuje literární texty a diskutuje 
o nich, 

- při rozboru literárních textů uplatňuje 
znalosti z literární teorie a poetiky, 

- dovede vystihnout charakteristické znaky 
různých literárních textů a rozdíly mezi 
nimi, 

- vyjadřuje vlastní prožitky z uměleckých 
děl, 

- zařadí typická díla do jednotlivých umě-
leckých směrů a příslušných historických 
období, 

- zůčastňuje se různých kulturních akci. 

  1. České národní obrození 
  2. Romantismus 

- romantická literatura ve světě. 
  3. Romantismus v české literatuře 
  4. Literární skupiny 2. poloviny  

19. století: 
- májovci, ruchovci, lumírovci, 
- generace Národního divadla. 

  5. Kritický realismus a naturalismus 
ve světové literatuře  

  6. Kritický realismus a naturalismus 
v české literatuře 

  7. Moderní poezie 19. století: 
- prokletí básníci, 
- světová moderna. 

  8. Umělecké směry na přelomu  
19. a 20. století 
- Česká moderna, 
- protispolečenští buřiči. 

Literatura – 3. ročník 

Výsledky a kompetence Tematické celky 

Žák 
- vyjmenuje umělecké směry daného obdo-

bí, jejich hlavní představitele a stěžejní 
díla, 

- čte beletrii, interpretuje literární texty 
a diskutuje o nich, 

- při rozboru literárních textů uplatňuje 
znalosti z literární teorie a poetiky, 

- dovede vystihnout charakteristické znaky 
různých literárních textů a rozdíly mezi 
nimi, 

- vyjadřuje vlastní prožitky z uměleckých 
děl, 

- zařadí typická díla do směrů a příslušných 
historických období, 

- porovná typické znaky kultur hlavních 
národností na našem území. 

  1. Charakteristika období mezi dvěma 
světovými válkami 

  2. Avantgardní umělecké směry  
1. poloviny 20. století 

  3. Světová próza: 
- americká, 
- anglická, 
- francouzská, 
- v německy mluvících zemích, 
- ruská a sovětská. 

  4. Divadlo a dramatické umění ve světě 
v 1. polovině 20. století 

  5. Česká literatura 1. poloviny  
20. století: 
- poezie, próza, drama. 

  6. Česká literatura v období  
okupace 

  7. Kultura národností na našem území 
(Češi, Slováci, Židé, Němci, Ukrajinci…) 
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Literatura – 4. ročník 

Výsledky a kompetence Tematické celky 

Žák 
- vyjmenuje umělecké směry daného obdo-

bí, jejich hlavní představitele a stěžejní 
díla, 

- čte krásnou literaturu, interpretuje ji, 
- při rozboru literárních textů uplatňuje 

znalosti z literární teorie a poetiky, 
- dovede vystihnout charakteristické znaky 

různých literárních textů a rozdíly mezi 
nimi, 

- vyjadřuje vlastní prožitky z uměleckých 
děl, 

- zařadí typická díla do jednotlivých umě-
leckých směrů a příslušných historických 
období, 

- má přehled o kulturním dění ve svém 
městě i širším regionu, 

- navštěvuje divadelní představení 
a interpretuje je, 

- zkouší vlastní uměleckou tvorbu, 
- vysvětlí, co je to kulturní dědictví, 
- charakterizuje jednotlivé typy kulturních 

památek, 
- vysvětlí význam ochrany materiálních 

i duchovních hodnot minulosti 
i současnosti. 

  1. Charakteristika období po roce 1945 
  2. Umělecké směry a generační hnutí 2. 

poloviny 20. století 
  3. Světová próza: 

- americká, 
- francouzská, 
- anglická, 
- v německy mluvících zemích, 
- ruská a sovětská. 

  4. Divadlo a dramatické umění ve světě 
v 2. polovině 20. století 

  5. Vývoj v Československu v letech  
1945–1970 

  6. Významné osobnosti české poezie 
  7. Významné osobnosti české prózy 
  8. Období normalizace 

- literatura oficiální, samizdatová, exi-
lová. 

  9. Vývoj české literatury po roce 1989 
10. České divadlo a dramatické umění 

v 2. polovině 20. století, film a televize 

11. Kulturní dědictví a kulturní hodnoty 
současnosti, jejich ochrana a využívání 
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Český jazyk – 1. ročník 

Výsledky a kompetence Tematické celky 

- Žák 
- orientuje se v soustavě jazyků, 
- v písemném projevu uplatňuje znalosti 

českého pravopisu, 
- používá příručku Pravidla českého pravo-

pisu, 
- vhodně uplatňuje slohové postupy, 
- rozlišuje funkční styly, je schopen je 

rozpoznat v projevech mluvených 
i psaných, 

- sestaví jednoduchý zpravodajský útvar 
a přednést jej, 

- ovládá a uplatňuje základní principy 
výstavby textu, 

- umí napsat osobní dopis, 
- adekvátně využívá emocionální a emotivní 

stránky projevu, vyjadřuje postoje neut-
rální, pozitivní i negativní, 

- vystihne charakteristické znaky vypravo-
vání, 

- posoudí kompozici vypravování, jeho 
slovní zásobu, 

- umí napsat vypravování, v písemném 
i mluveném projevu využívá poznatků 
z tvarosloví, 

- rozlišuje spisovný jazyk a jeho varianty, 
obecnou češtinu, slang, argot, dialekty, 

- má přehled o jazykových příručkách 
a umí s nimi pracovat, 

- dokáže z projevů ústních i písemných 
vybrat podstatné myšlenky, 

- dokáže si podle ústního výkladu učitele 
nebo textu v učebnici zapsat stručné, sro-
zumitelné a smysluplné poznámky, 

- orientuje se v nabídce kulturních institu-
cí. 

  1. Postavení českého jazyka mezi ostatními 
evropskými jazyky 

  2. Stručné dějiny jazyka na našem území 
  3. Hlavní principy českého pravopisu 
  4. Obecné poučení o slohu, slohotvorní 

činitelé 
  5. Projevy prostě sdělovací, jejich základní 

znaky, postupy a prostředky, krátké in-
formační útvary 

  6. Vypravování 
  7. Osobní dopis 
  8. Stylové rozvrstvení a obohacování slovní 

zásoby 
  9. Práce s jazykovými příručkami 
10. Slohové práce 
11. Metody práce s textem: 

- osnova, 
- teze, 
- konspekt, 
- glosy. 

12. Kulturní instituce v ČR a v regionu 
(knihovny, muzea, divadlo, kulturní 
středisko, kino, koncerty a výstavy…) 
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Český jazyk – 2. ročník 

Výsledky a kompetence Tematické celky 

Žák 
- rozumí zákonitostem vývoje jazyka, 
- ovládá techniku mluveného slova, klade 

otázky a vhodně formuluje odpovědi, 
- argumentuje a obhajuje svá stanoviska, 
- je schopen polemizovat, 
- chápe rozdíl mezi projevem mluveným 

a psaným, 
- správně používá gramatické tvary 

a konstrukce, 
- rozlišuje jednotlivé slovní druhy, 
- orientuje se ve vývojových tendencích 

morfologie, 
- vystihne charakteristické znaky publicis-

tického stylu, 
- má přehled o základních publicistických 

žánrech, o denním i periodickém tisku, 
- sestaví jednoduché zpravodajské útvary, 
- vystihne znaky charakteristiky a popisu 

(prostého i odborného), 
- je schopen napsat charakteristiku, popis. 

  1. Vývoj spisovného jazyka českého 
a vývojové tendence současné češtiny 

  2. Vyjadřování přímé i zprostředkované 
technickými prostředky, monologické 
a dialogické, formální a neformální, při-
pravené i nepřipravené 

  3. Tvoření slov, odvozování, skládání, 
zkracování, jména místní a pomístní 

  4. Základy morfologie-gramatické tvary 
a konstrukce a jejich sémantická funk-
ce: 
- slovní druhy a přechody mezi nimi, 
- gramatické kategorie, 
- vývojové tendence. 

  5. Charakteristika 
  6. Prostý popis, odborný popis 
  7. Publicistika: 

- postupy a prostředky publicistického 
stylu, 

- publicistické druhy a žánry textu. 
  8. Slohové práce 
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Český jazyk – 3. ročník 

Výsledky a kompetence Tematické celky 

Žák 
- se orientuje ve výstavbě textu, 
- ovládá a uplatňuje základní principy jeho 

výstavby, 
- uplatňuje znalosti ze skladby ve svém 

vyjadřování, 
- vystihne charakteristické znaky odborné-

ho stylu, úvahy, výkladu i kritiky, 
- posoudí kompozici úvahy, její slovní 

zásobu a skladbu, 
- je schopen vyjádřit pozitivní i negativní 

postoje, 
- argumentuje a obhajuje svá stanoviska, 
- sestaví úvahu a kritiku, 
- posoudí kompozici výkladu, jeho slovní 

zásobu a skladbu, 
- sestaví výklad, 
- orientuje se v hláskoslovném systému, 
- řídí se zásadami správné výslovnosti, 
- zaznamenává bibliografické údaje, 
- má přehled o knihovnách a jejich služ-

bách, 
- zjišťuje potřebné informace z dostupných 

zdrojů, umí si je vybírat a přistupovat 
k nim kriticky, 

- samostatně zpracovává získané informa-
ce, 

- zpracuje anotaci a rešerši, 
- vystihne základní prostředky reklamy, 
- posoudí vliv reklamy na životní styl. 

  1. Základy syntaxe: 
- druhy vět, 
- výpověď a věta, 
- větné členy, 
- stavba a tvorba komunikátu, 
- nepravidelnosti větného členění. 

  2. Úvaha: 
- odborný styl, 
- výklad, 
- kritika. 

  3. Informační výchova: 
- knihovna, tisk, internet, 
- rešerše, anotace, resumé. 

  4. Styl reklamy: 
- jazykové a nejazykové prostředky re-

klamy, 
- funkce reklamy a propagačních pro-

středků a jejich vliv na životní styl. 
  5. Slohové práce 
  6. Zvukové prostředky a ortoepické normy 

jazyka, základy fonetiky, technika mlu-
veného slova. Druhy řečnických proje-
vů: 
- přednáška, 
- mluvený referát. 
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Český jazyk – 4. ročník 

Výsledky a kompetence Tematické celky 

Žák 
- vystihne charakteristické znaky eseje, 
- sestaví esej, 
- má přehled o předmětu zkoumání jednot-

livých jazykovědných disciplín a o jejich 
vývoji, 

- vysvětlí zákonitosti vývoje češtiny, 
- rozlišuje spisovný jazyk a jeho varianty, 

obecnou češtinu, slangy a argot, dialekty, 
- ve vlastním projevu volí prostředky ade-

kvátní situaci, 
- pracuje s normativními příručkami čes-

kého jazyka, 
- pořizuje z odborného textu výpisky 

a výtah, 
- ovládá techniku mluveného slova, umí 

klást otázky a vhodně formulovat odpově-
di, 

- vhodně používá mimojazykové prostředky 
komunikace, 

- vyjadřuje se věcně správně, jasně 
a srozumitelně, 

- je schopný přednést krátký projev. 

  1. Esej 
  2. Obecná jazykověda: 

- přehled jazykovědných disciplín, 
- přehled vývoje jazykovědy, 
- čeština – jazyk národní, 
- vrstvy spisovné češtiny, 
- územní a sociální diferenciace češti-

ny, 
- norma a kodifikace. 

  3. Zpětná reprodukce textu a jeho trans-
formace do jiné podoby 

  4. Společenská kultura a kultura osobního 
projevu: 
- normy kulturního vyjadřování, 
- komunikační situace a strategie, 
- kultivovanost osobního projevu. 

  5. Základy řečnického stylu: 
- druhy řečnických projevů, 
- řečnický výcvik. 

  6. Slohová práce 
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Cizí jazyk 

Název vyučovacího předmětu: Cizí jazyk 

Kód a název oboru vzdělání: 63–41-M/02 Obchodní akademie 

Název ŠVP: Obchodní akademie Chotěboř 

Stupeň vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou 

Délka a forma vzdělávání: 4 roky; denní studium 

Datum platnosti: od 1. září 2017, počínaje prvním ročníkem 

Hodinová dotace – první jazyk: 5;3;3;4 druhý jazyk: 3;3;3;3 konverzace: 0;0;1;1 

Obecné cíle 

Výuka cizího jazyka má cíl vzdělávací a hlavně komunikativní. Žáci jsou vedeni 

k získání klíčových jazykových kompetencí a aktivní účasti v přímé i nepřímé komuni-

kaci v cizím jazyce a to na dvou úrovních, označovaných jako 1. a 2. cizí jazyk, dopl-

něno konverzací v 1. jazyce. V případě 1. cizího jazyka jde o výuku jazyka anglického 

a německého, u 2. cizího jazyka jde o výuku jazyka anglického, německého a ruského. 

Charakteristika učiva 

Cizí jazyk rozvíjí komunikativní dovednosti žáků v daném jazyce na dvou úrovních – 

na úrovni pokročilých a začátečníků. Obsahem výuky je rozvíjení řečových dovedností 

a to jak receptivních, tak produktivních, osvojení jazykových prostředků a získání 

poznatků z oblasti reálií zemí, v nichž se mluví daným jazykem. 

Pojetí výuky 

Vzdělávání v 1. cizím jazyce navazuje na úroveň jazykových znalostí A2 Společného 

evropského referenčního rámce získanou na základní škole, prohlubuje a rozšiřuje 

komunikativní jazykové kompetence žáka a vede k osvojení cizího jazyka na úrovni B2 

Společného evropského referenčního rámce. Vzdělávání ve 2. cizím jazyce vede 

k získání komunikativních jazykových kompetencí na úrovni B1 Společného evrop-

ského referenčního rámce.  

Hodnocení výsledků žáků 

Hodnocení žáků je v souladu s klasifikačním řádem školy.  

Přínos k rozvoji klíčových kompetencí 

Předmět Cizí jazyk přispívá k rozvoji klíčových kompetenci. Jedná se zejména 

o Komunikativní kompetence, Personální a sociální kompetence, Kompetence k učení, 

Občanské kompetence a kulturní povědomí, Kompetence k pracovnímu uplatnění 

a podnikatelským aktivitám. 

Průřezová témata 

Člověk v demokratické společnosti; Člověk a svět práce; Člověk a životní prostředí; 

Informační a komunikační technologie. 

Mezipředmětové vztahy 

Český jazyk a literatura, dějepis, zeměpis, občanská nauka, písemná a elektronická 

korespondence, informační technologie. 
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Realizace odborných kompetencí 

Anglický jazyk – 1. cizí jazyk – 1. ročník 

Výsledky a kompetence Tematické celky 

Žák 
- se dokáže představit, sdělit odkud pochází, 
- vede jednoduchou konverzaci při seznamová-

ní. 

  1. Seznamování: 
- sloveso BÝT v přítomném čase, 

zápor, otázka, 
- základní číslovky, 
- osobní zájmena. 

Žák 
- se umí zeptat na povolání, podat informace 

o zaměstnání rodičů, sourozenců a přátel. 

  2. Svět práce, rodina: 
- přítomný čas sloves, 
- přivlastňovací zájmena, 
- názvy jednotlivých profesí, 
- členové rodiny. 

Žák 
- zvládá jednoduchou konverzaci na téma 

zájmy a volný čas, 
- čte s porozuměním jednoduché texty na dané 

téma. 

  3. Volný čas, zájmy: 
- charakteristika modálních sloves 

(can), 
- aktivity ve volném čase, 
- užití předložek. 

Žák 
- popíše vybavení domácnosti, 
- vede krátký rozhovor na téma bydlení. 

  4. Bydlení: 
- neurčitá zájmena (some, any), 
- výskytová vazba, 
- vybavení domácnosti. 

Žák 
- umí sdělit a získávat informace o událostech 

v minulosti, 
- čte s porozuměním texty týkající se minulosti 

a orientuje se v nich, 
- dokáže vybrat požadované informace. 

  5. Život v minulosti: 
- minulý čas sloves, 
- nepravidelná slovesa, 
- časové údaje, 
- řadové číslovky. 

Žák 
- umí sdělit co je jeho oblíbené jídlo a pití, 
- zvládá krátkou konverzaci při nákupu potra-

vin a v restauraci (objednání jídla, placení). 

  6. Jídlo a stravování: 
- podmiňovací způsob (would like), 
- počitatelnost podstatných jmen, 
- názvy potravin, jídel a nápojů. 

Žák 
- dokáže poskytnout základní informace 

o městě, umí se zeptat na cestu a rozumí po-
kynům v odpovědi. 

  7. Život ve městě: 
- přídavná jména (stupňování), 
- slovní zásoba spojená se životem 

ve městě. 
Žák 
- popíše vzhled členů své rodiny, přátel, popř. 

dalších osob jak ústně, tak písemně, 
- zvládá jednoduchou charakteristiku, 
- umí vyjádřit své pocity v různých situacích. 

  8. Člověk – jeho vzhled, vlastnosti 
a pocity: 
- přídavná jména a příslovce, 
- přítomný čas průběhový, 
- popis vzhledu, vlastností, pocitů. 

Žák 
- zvládá jednoduchou konverzaci na nádraží 

a na letišti a čte s porozuměním oznámení, 
- umí krátce vyprávět o svém cestování. 

  9. Cestování: 
- vazba BE GOING TO, příčestí mi-

nulé, předpřítomný čas, 
- zeměpisné výrazy, doprava. 
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Anglický jazyk – 1. cizí jazyk – 2. ročník 

Výsledky a kompetence Tematické celky 

Žák 
- dokáže pohovořit o svém studiu a rodině, 
- vede rozhovor na téma pracovní a osobní 

život, 
- rozumí souvislému projevu na dané téma. 

  1. Životní styl – zaměstnání, rodina: 
- opakování základních časů, 
- (přítomný, minulý, budoucí), 
- tvoření otázek, 
- rozšíření slovní zásoby. 

Žák 
- ovládá názvy běžně nakupovaného zboží 

(zejména potravin) a obchodů, 
- umí vyjádřit požadované množství, 
- zvládá rozhovor v prodejně (požádá 

o určité zboží včetně barvy a velikosti, ze-
ptá se na cenu, rozumí reakcím prodáva-
jícího). 

  2. Nakupování, obchody: 
- vyjadřování množství, 
- užití členů, 
- ceny, 
- rozšíření slovní zásoby. 

Žák 
- popíše své plány do budoucna, jak 

v profesním, tak v soukromém životě, 
- čte s porozuměním texty (na odpovídající 

jazykové úrovni). 

  3. Plány do budoucna, škola: 
- slovesné vazby, 
- vyjádření záměrů a plánů, 
- vedlejší věty účelové. 

Žák 
- rozumí (jazykově přiměřenému) souvislé-

mu projevu mluvčího na dané téma, 
- orientuje se v textu o životě v jiných 

zemích a dokáže odhadnout význam ne-
známých slov, 

- popíše cestu na určitá místa ve městě 
a rozumí popisu mluvčího. 

  4. Život v jiných zemích: 
- opakování stupňování přídavných 

jmen, 
- synonyma a antonyma, 
- příslovce, 
- orientace ve městě, 
- zeměpisné výrazy. 

Žák 
- čte s porozuměním texty o známých 

osobnostech, 
- umí krátce souvisle pohovořit o slavné 

osobnosti. 

  5. Slavné osobnosti: 
- čas předpřítomný prostý a minulý 

prostý, 
- předložky (since, for). 

Žák 
- ovládá názvy různých profesí, 
- zvládá krátkou konverzaci na téma povo-

lání a dovolená, 
- rozumí vyprávění o dovolené (na dané 

jazykové úrovni). 

  6. Zaměstnání a dovolená: 
- modální slovesa, 
- zvratná slovesa, 
- častá slovní spojení (hot verbs), 
rozšíření slovní zásoby. 
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Anglický jazyk – 1. cizí jazyk – 3. ročník 

Výsledky a kompetence Tematické celky 

Žák 
- dokáže správně reagovat v rozsahu aktiv-

ně osvojených jazykových prostředků, 
- umí podat informaci o možnosti ubytování 

ve svém městě a rezervovat si pokoj 
v hotelu, 

- zvládá krátký telefonický rozhovor. 

  1. Cestování, služby: 
- vedlejší věty (časové a podmínkové – 

reálné), 
- slovesné vazby, 
- ubytování v hotelu, 
- telefonování. 

Žák 
- čte s porozuměním texty o vynálezech 

a objevech, 
- dokáže vybrat specifické informace 

a odhadnout výrazy neznámých slov, 
- umí napsat krátkou recenzi shlédnutého 

představení a přečtené knihy. 

  2. Významné vynálezy a objevy: 
- trpný rod v jednotlivých časech, 
- recenze představení, knihy, 
- časové údaje. 

Žák 
- krátce souvisle pohovoří o svých snech 

a přáních do budoucna, 
- orientuje se v textech na dané téma. 

  3. Sny a skutečnost: 
- podmínková souvětí (podmínka ne-

reálná přítomná), 
- předpřítomný čas průběhový, 
- předminulý čas prostý, 
- nepřímá řeč. 

Žák 
- správně používá gramatické časy podle 

dané situace), 
- pohovoří o sobě, vyjádří svůj názor na 

současný svět, 
- umí správně přečíst i zachytit numerické 

výrazy v cizím jazyce. 

  4. Současný svět: 
- pomocná slovesa – shrnutí, 
- systém gramatických časů v činném 

rodě, 
- numerické výrazy – zlomky, desetin-

ná čísla, procenta, data. 

Žák 
- čte s porozuměním krátké příběhy 

a dokáže vystihnout jejich hlavní myšlen-
ku, 

- zvládá převyprávění krátkého příběhu a to 
jak v ústní, tak písemné podobě. 

  5. Umění a literatura: 
- systém gramatických časů v trpném 

rodě, 
- vyjadřování vlastního názoru na kul-

turní představení, přečtenou knihu 
apod. 
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Anglický jazyk – 1. cizí jazyk – 4. ročník 

Výsledky a kompetence Tematické celky 

Žák 
- dokáže krátce pohovořit o generačních 

problémech a vzájemných vztazích 
v rodině, 

- charakterizuje sebe i členy své rodiny, 
- umí zdvořile požádat, přijmout i odmítnou 

nabídku. 

  1. Mezilidské vztahy: 
- modální slovesa – shrnutí modální 

slovesa s minulým infinitivem, 
- infinitivní konstrukce, 
- přídavná jména pro popis charakte-

ru, 
- vyjádření žádosti, nabídky a reakce 

na ně. 
Žák 
- rozumí inzerátům, které se týkají pracov-

ních nabídek, 
- napíše žádost o místo v cizím jazyce, 
- napíše svůj životopis, 
- rozumí otázkám, které se týkají zaměst-

nání a umí na ně odpovídajícím způsobem 
reagovat. 

  2. Zaměstnání: 
- inzerce, 
- žádost o místo, 
- životopis, 
- vstupní pohovor. 

Žák 
- krátce pohovoří o tom, co považuje 

v životě za důležité a vysvětlí svůj postoj, 
- zvládá konverzaci na dané téma. 

  3. Životní hodnoty: 
- podmínková souvětí, podmínka ne-

reálná minulá, 
- přací věty. 

Žák 
- správně reprodukuje výpověď jiného 

mluvčího (tj. převádí přímou řeč na ne-
přímou), 

- krátce pohovoří o tradicích spojených 
s rodinným životem ve své zemi, 

- čte s porozuměním texty o tradicích 
a zvyklostech v zemích dané jazykové ob-
lasti. 

  4. Zvyky a tradice: 
- nepřímá řeč, nepřímá otázka, rozkaz, 
- časová souslednost, 
- idiomy. 

Žák 
- ovládá sestavení obchodního dopisu podle 

zadání, 
- rozumí sdělení v cizojazyčné korespon-

denci a dokáže na ni sám odpovědět. 

  5. Obchodní korespondence: 
- části obchodního dopisu, 
- poptávka a nabídka, 
- objednávka a její vyřízení, 
- reklamace. 
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Anglický jazyk – 2. cizí jazyk – 1. ročník 

Výsledky a kompetence Tematické celky 
Žák 
- se dokáže představit, sdělit svoji adresu 

a telefonní číslo, 
- ovládá anglickou abecedu, dokáže hlás-

kovat a zaznamenávat hláskované .výrazy 

  1. Osobní údaje: 
- zájmena přivlastňovací a osobní, 
- základní číslovky, 
- abeceda, hláskování. 

Žák 
- dokáže sdělit odkud pochází, 
- dokáže vést jednoduchou konverzaci při 

seznamování. 

  2. Seznamování: 
- sloveso BÝT v přítomném čase, zápor, 

otázka, 
- přivlastňovací zájmena, 
- přivlastňovací pád. 

Žák 
- se umí zeptat na povolání, podat infor-

mace o zaměstnání rodičů, sourozenců 
a přátel. 

  3. Svět práce, rodina: 
- přítomný čas sloves, 
- množné číslo podstatných jmen, 
- názvy jednotlivých profesí, 
- členové rodiny. 

Žák 
- zvládá jednoduchou konverzaci na téma 

zájmy a volný čas, 
- čte s porozuměním jednoduché texty na 

dané téma. 

  4. Volný čas, zájmy: 
- charakteristika modálních sloves 

(can), 
- aktivity ve volném čase, 
- užití předložek. 

Žák 
- umí popsat vybavení domácnosti, 
- vede krátký rozhovor na téma bydlení. 

  5. Bydlení: 
- neurčitá zájmena (some, any), 
- výskytová vazba, 
- vybavení domácnosti. 
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Anglický jazyk – 2. cizí jazyk – 2. ročník 

Výsledky a kompetence Tematické celky 

Žák 
- umí sdělit a získávat informace 

o událostech v minulosti, 
- čte s porozuměním texty týkající se mi-

nulosti a orientuje se v nich, 
- při poslechu dokáže vybrat požadované 

informace. 

  1. Život v minulosti: 
- minulý čas sloves, 
- nepravidelná slovesa, 
- časové údaje, 
- řadové číslovky. 

Žák 
- umí sdělit co je jeho oblíbené jídlo a pití, 
- zvládá krátkou konverzaci při nákupu 

potravin a v restauraci (objednání jídla, 
placení). 

  2. Jídlo a stravování: 
- podmiňovací způsob (would like), 
- počitatelnost podstatných jmen, 
- názvy potravin, jídel a nápojů. 

Žák 
- dokáže poskytnout základní informace 

o městě, 
- umí se zeptat na cestu a rozumí poky-

nům v odpovědi, 
- popíše cestu k důležitým bodům ve městě 

(náměstí, nádraží atd.). 

  3. Život ve městě: 
- přídavná jména (stupňování), 
- slovní zásoba spojená se životem ve 

městě. 

Žák 
- popíše vzhled členů své rodiny, přátel, 

popř. dalších osob ústně i písemně, 
- zvládá jednoduchou charakteristiku, 
- umí vyjádřit své pocity v různých situa-

cích. 

  4. Člověk – jeho vzhled, vlastnosti a pocity: 
- přídavná jména a příslovce, 
- přítomný čas průběhový, 
- popis vzhledu, vlastností, vyjádření 

pocitů. 

Žák 
- zvládá jednoduchou konverzaci na ná-

draží a na letišti a čte s porozuměním 
oznámení, 

- umí krátce vyprávět o svém cestování, 
dokáže napsat pohlednici z dovolené. 

  5. Cestování: 
- vazba BE GOING TO, příčestí minulé, 

předpřítomný čas, 
- zeměpisné výrazy, doprava. 
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Anglický jazyk – 2. cizí jazyk – 3. ročník 

Výsledky a kompetence Tematické celky 

Žák 
- dokáže pohovořit o svém studiu a rodině, 
- vede rozhovor na téma pracovní a osobní 

život, 
- rozumí souvislému projevu na dané 

téma. 

  1. Životní styl - zaměstnání, rodina: 
- opakování základních časů, 
- (přítomný, minulý, budoucí), 
- minulý čas průběhový, 
- tvoření otázek. 

Žák 
- ovládá názvy běžně nakupovaného zboží 

(zejména potravin) a obchodů, 
- umí vyjádřit požadované množství, 
- zvládá rozhovor v prodejně, 
- dokáže se zeptat na cenu a rozumí odpo-

vědi. 

  2. Nakupování, obchody: 
- vyjadřování množství, 
- užití členů, 
- ceny, 
- rozšíření slovní zásoby. 

Žák 
- popíše své plány do budoucna jak 

v profesním, tak v soukromém životě, 
- čte s porozuměním texty (na odpovídající 

jazykové úrovni). 

  3. Plány do budoucna, škola: 
- slovesné vazby, 
- vyjádření záměrů a plánů, 
- vedlejší věty účelové. 

Žák 
- rozumí souvislému projevu mluvčího na 

dané téma, 
- orientuje se v adaptovaném textu o životě 

v jiných zemích a dokáže odhadnout vý-
znam neznámých slov, 

- dokáže popsat cestu do určitého místa ve 
městě a rozumí pokynům mluvčího. 

  4. Život v jiných zemích: 
- opakování stupňování přídavných 

jmen a příslovcí, 
- synonyma a antonyma, 
- orientace ve městě. 

Žák 
- čte s porozuměním texty o známých 

osobnostech, 
- umí krátce souvisle pohovořit o slavné 

osobnosti. 

  5. Slavné osobnosti: 
- čas předpřítomný prostý a minulý 

prostý, 
- předložky (since, for). 
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Anglický jazyk – 2. cizí jazyk – 4. ročník 

Výsledky a kompetence Tematické celky 

Žák 
- ovládá názvy různých profesí, 
- zvládá krátkou konverzaci na téma povo-

lání a dovolená, 
- rozumí vyprávění o dovolené (na dané 

jazykové úrovni). 

  1. Zaměstnání a dovolená: 
- modální slovesa, 
- častá slovní spojení (hot verbs), 
- rozšíření slovní zásoby. 

Žák 
- dokáže správně reagovat v rozsahu aktiv-

ně osvojených jazykových prostředků, 
- umí podat informaci o možnosti ubytová-

ní ve svém městě a rezervovat si pokoj 
v hotelu. 

  2. Cestování, služby: 
- vedlejší věty (časové a podmínkové – 

reálné), 
- slovesné vazby, 
- ubytování v hotelu, 
- telefonování. 

Žák 
- čte s porozuměním texty o vynálezech 

a objevech, 
- dokáže vybrat specifické informace 

a odhadnout význam neznámých slov, 
- umí napsat krátkou recenzi shlédnutého 

představení a přečtené knihy, 
- zvládá krátký telefonický rozhovor. 

  3. Významné vynálezy a objevy: 
- trpný rod v jednotlivých časech, 
- recenze představení, knihy, 
- telefonování. 

Žák 
- krátce souvisle pohovoří o svých snech 

a přáních do budoucna, 
- orientuje se v textech na dané téma. 

  4. Sny a skutečnost: 
- podmínková souvětí (podmínka nere-

álná přítomná), 
- předpřítomný čas průběhový, 
- předminulý čas prostý, 
- nepřímá řeč. 
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Anglická konverzace – 3. ročník 

Výsledky a kompetence Tematické celky 

Žák 
- pohovoří o své rodině a rodinném životě, 
- popíše jednotlivé rodinné příslušníky, 
- charakterizuje vztahy v rodině. 

  1. Rodina, charakteristika: 
- rodinný život, 
- charakteristika členů rodiny (fyzický 

vzhled, vlastnosti), 
- vztahy v rodině. 

Žák 
- popíše dům či byt, v němž bydlí (nábytek, 

další vybavení, nejbližší okolí), 
- porovná výhody a nevýhody bydlení 

v bytě a domě. 

  2. Bydlení: 
- domov ,výhody a nevýhody bydlení 

v bytě a rodinném domě, 
- srovnání bydlení v ČR a v zemích da-

né jazykové oblasti. 
Žák 
- umí pohovořit o různých zájmech 

a zálibách, popíše, jak tráví volný čas. 

  3. Využití volného času: 
- možnosti využití volného času, 
- koníčky a zájmy mladé generace. 

Žák 
- zná názvy obchodů a běžného zboží, 
- vede rozhovor v obchodě (požádá o zboží, 

zeptá se na cenu apod.). 

  4. Nakupování, móda: 
- druhy obchodů, nákup určitého zbo-

ží, 
- oblékání, 
- móda. 

Žák 
- umí popsat stravovací návyky v naší 

zemi, 
- přeloží názvy typicky českých jídel do 

daného jazyka. 

  5. Jídlo, kuchyně: 
- česká kuchyně – tradiční a oblíbená 

jídla, stravovací návyky, 
- kuchyně dané jazykové oblasti – tra-

dice, stravovací návyky. 
Žák 
- zná názvy různých druhů sportů (včetně 

základního sportovního vybavení), 
- vyhledá informace o Olympijských hrách 

a umí je reprodukovat. 

  6. Sport a hry: 
- význam sportu pro člověka, 
- různé druhy sportů, 
- nejpopulárnější sporty v České re-

publice a v zemích dané jazykové ob-
lasti. 

Žák 
- krátce pohovoří o zkušenostech 

a zážitcích ze svých cest, 
- dokáže vést rozhovor při ubytování. 

  7. Cestování: 
- význam a důvody poznávání jiných 

zemí, 
- dopravní prostředky, ubytování. 

Žák 
- podá informace o místě, ve kterém žije, 
- zhodnotí klady a zápory života v daném 

městě či obci. 

  8. Město, ve kterém žiji 
- charakteristika domovského města či 

obce (historie, kulturní život, průmy-
sl, zemědělství, okolí…), 

- výhody a nevýhody života v dané lo-
kalitě. 

Žák 
- podá základní informace o České republi-

ce, 
- pohovoří o životě v zemi (kultura, politic-

ká situace, hospodářství), 
- pozve cizince na návštěvu České republi-

ky a připraví program na jeho týdenní 
pobyt. 

  9. Česká republika: 
- zeměpisné údaje, 
- historie, 
- státní zřízení, 
- hospodářství, 
- kulturní život. 
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Anglická konverzace – 4. ročník 

Výsledky a kompetence Tematické celky 
Žák 
- podá základní informace o hlavním městě 
- zná hlavní historické památky Prahy 

a krátce o nich umí pohovořit, 
- vyjádří svůj názor na život v hlavním 

městě. 

  1. Praha: 
- základní údaje o hlavním městě, 
- historie, pamětihodnosti, 
- život v hlavním městě (každodenní ži-

vot – cestování, zaměstnání, nákupy, 
využití volného času), 

- klady a zápory života ve velkém měs-
tě. 

Žák 
- uvede základní údaje o zdravotní péči 

v naší zemi, 
- zná názvy běžných nemocí a jejich pří-

znaků, 
- zvládá rozhovor u lékaře (popíše své 

potíže, rozumí pokynům lékaře). 

  2. Zdraví: 
- lékařská péče v České republice, 
- nemoci, 
- zdravý životní styl. 

Žák 
- vytvoří prezentaci vybrané země, 
- čte s porozuměním texty o daných ze-

mích, 
- na základě získaných informací dokáže 

pohovořit zemích dané jazykové oblasti. 

  3. Země dané jazykové oblasti: 
- Velká Británie, USA, Kanada,  

Austrálie, 
- zeměpisné údaje, 
- historie, 
- státní zřízení, státní svátky, 
- hospodářství, 
- kultura. 

Žák 
- rozumí vyprávění rodilého mluvčího na 

dané téma, 
- vyhledá informace o zvoleném městě 

a prezentuje je. 

  4. Hlavní a důležitá města dané jazykové 
oblasti: 
- Londýn, Washington, New York, 
- základní údaje o městě, 
- historie, pamětihodnosti, 
- kulturní život. 

Žák 
- popíše systém školství v naší zemi, 
- pohovoří o své škole, 
- rozumí informacím (ústním i písemným) 

o školství v jiné zemi. 

  5. Systém školství: 
- systém školství v České republice, 
- škola, kterou studuji, 
- školství v zemi dané jazykové oblasti. 
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Realizace odborných kompetencí 

Německý jazyk – 1. cizí jazyk – 1. ročník 

Výsledky a kompetence Tematické celky 
Žák 
- se dokáže představit, sdělit svoji adresu 

a telefonní číslo, odkud pochází, 
- dokáže vést jednoduchou konverzaci při 

seznamování. 

  1. Osobní údaje, seznamování: 
- osobní zájmena, 
- sloveso BÝT, MÍT, 
- určité a neurčité členy, 
- přítomný čas sloves. 

Žák 
- umí hovořit o sobě a své rodině, 
-  umí se zeptat na povolání, podat infor-

mace o zaměstnání rodičů, sourozenců 
a přátel. 

  2. Svět práce, rodina: 
- skloňování podstatných jmen se čle-

nem, 
- názvy jednotlivých profesí, 
- členové rodiny, 
- zápor ve větě. 

Žák 
- umí sdělit co je jeho oblíbené jídlo a pití, 
- dokáže si objednat  jídlo v restauraci, 

zaplatit, 
- orientuje se v jídelním lístku. 

  3. Jídlo a stravování: 
- nepravidelná slovesa v přítomném  

čase, 
- rozkazovací způsob, 
- názvy potravin, jídel a nápojů, 
- užití předložek. 

Žák 
- umí popsat vybavení domácnosti, 
- vede krátký rozhovor na téma bydlení, 
- dokáže pohovořit o svém okolí, bydlišti. 

  4. Bydlení: 
- výskytová vazba, 
- množné číslo podstatných jmen 
- vybavení domácnosti, 
- určování času, 
- užití předložek. 

Žák 
- vede jednoduché rozhovory v obchodě, 
- umí vyjádřit požadované množství, 
- dokáže se zeptat na cenu. 

  5.  Nakupování, obchody: 
- vyjadřování množství, 
- ceny, 
- užití modálních sloves, 
- ukazovací zájmena. 

Žák 
- zvládá jednoduchou konverzaci na téma 

volný čas a zájmy, 
- dokáže hovořit o denním a týdenním 

programu. 

  6. Volný čas, zájmy: 
- zvratná slovesa, 
- slovesa s odlučitelnými předponami, 
- časové údaje. 

Žák 
- zvládá jednoduchou konverzaci v cestovní 

kanceláři, na nádraží, 
- umí vyprávět o svém cestování, 
- dokáže napsat pohlednici z dovolené. 

  7. Cestování: 
- stupňování přídavných jmen, 
- zeměpisné údaje, 
- použití předložek s geografickými ná-

zvy, 
- souřadicí spojky. 

Žák 
- umí sdělit a získávat informace 

o událostech v minulosti, 
- čte s porozuměním texty týkající se minu-

losti a orientuje se v nich, 
- dokáže vyprávět souvislý příběh 

v minulosti. 

  8. Život v minulosti: 
- minulý čas sloves, 
- tvary préterita, 
- tvary perfekta, 
- neurčitý podmět. 
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Německý jazyk – 1.cizí jazyk – 2. ročník 

Výsledky a kompetence Tematické celky 
Žák 
- dokáže hovořit o svých zdravotních pro-

blémech, 
- vede jednoduchou konverzaci u lékaře, 
- umí vyjádřit své pocity. 

  1. Člověk, zdraví člověka: 
- slovosled vedlejší věty, 
- podřadicí spojky, 
- slovosled v souvětí. 

Žák 
- umí krátce vyprávět o svých plánech do 

budoucna, 
- dokáže hovořit o škole, učebních předmě-

tech, 
- dokáže vyprávět o svých životních zážit-

cích. 

  2. Plány do budoucna, škola: 
- slovesné vazby a předložkové vazby, 
- vyjádření záměrů a plánů, 
- budoucí čas sloves, 
- zájmenná příslovce. 

Žák 
- dokáže hovořit o svých kulturních zá-

jmech, 
- umí objednat, koupit lístek do divadla, 

kina, 
- vypráví o zajímavých osobnostech. 

  3. Kultura: 
- opakování základních časů tvoření 

otázek, 
- pořádek slov ve větě, 
- souvětí souřadné a podřadné, 
- další typy vedlejších vět. 

Žák 
- ovládá názvy běžně nakupovaného zboží 

(hlavně oblečení) a obchodů, 
- umí vyjádřit požadovanou velikost, 
- zvládá rozhovor v prodejně. 

  4. Móda, nakupování: 
- vyjadřování množství, 
- možnosti záporu ve větě, 
- neurčitá zájmena, 
- skloňování přídavných jmen po členu 

určitém a neurčitém, 
- tázací zájmena. 

Žák 
- dokáže hovořit o našem hlavním městě, 
- dokáže se orientovat ve městě, rozumí 

pokynům, 
- čte s porozuměním texty (na odpovídající 

jazykové úrovni). 

  5. Praha, procházka městem: 
- opakování předložek, 
- řadové číslovky, 
- datum, letopočet, 
- směrová příslovce, 
- orientace ve městě. 

 
Žák 
- hovoří o výhodách a nevýhodách života ve 

městě a na vesnici, 
- umí prezentovat své město či vesnici, 
- dokáže přesně popsat cestu do určitého 

místa. 

  6. Život ve městě a na vesnici: 
- opakování časování sloves, 
- opakování modálních sloves, další je-

jich použití, 
- závislý infinitiv na podstatné 

a přídavném jméně, 
- závislý infinitiv na slovese. 
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Německý jazyk – 1.cizí jazyk – 3. ročník 

Výsledky a kompetence Tematické celky 
Žák 
- čte s porozuměním texty o známých osob-

nostech, 
- umí krátce souvisle pohovořit o slavné 

osobnosti, 
- čte jednoduché úryvky z knih, 
- dokáže vyprávět stručný obsah knihy, 

filmu. 

  1. Slavné osobnosti, kultura: 
- procvičení zvratných sloves, 
- použití rozkazu, 
- předložky s 2.pádem, 
- vespolné zájmeno. 

Žák  
- dokáže hovořit o různých druzích sportu, 
- hovoří o významných sportovních událos-

tech, 
- čte a píše zprávy z oblasti sportovního 

života. 

  2. Svět sportu: 
- další užití časových údajů, 
- nepřímá otázka, 
- další typy vedlejších vět, 
- vztažné věty. 

Žák  
- dokáže hovořit o svých plánech 

a představách do budoucna, 
- zná systém školství, 
- hovoří o výhodách a nevýhodách jednotli-

vých zaměstnání. 

  3. Moje budoucnost: 
- užití slovesa „stát se“, 
- infinitivní konstrukce, krácení vedlej-

ších vět předmětných a účelových, 
- užití modálních částic. 

Žák 
- rozumí souvislému projevu mluvčího na 

dané téma, 
- orientuje se v adaptovaném textu o životě 

v jiných zemích a dokáže odhadnout vý-
znam neznámých slov, 

- umí podat informaci o dané zemi či městě. 

  4. Život v jiných zemích, Rakousko: 
- opakování stupňování přídavných 

jmen a příslovcí, 
- orientace ve městě, 
- zeměpisné názvy jejich užití, 
- příčestí minulé a přítomné, 
- zpodstatnělá přídavná jména. 

Žák 
- krátce souvisle pohovoří o svých snech 

a přáních do budoucna, 
- orientuje se v textech na dané téma, 
- dokáže hovořit o nesplněné minulosti. 

  5. Sny a skutečnost: 
- podmínková souvětí (podmínka reálná 

a nereálná), 
- odlučitelné a neodlučitelné předpony, 
- slovesné vazby. 
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Německý jazyk – 1.cizí jazyk – 4. ročník 

Výsledky a kompetence Tematické celky 
Žák 
- umí hovořit o přírodě, památkách 

a zajímavostech Německa, 
- orientuje se v textech na dané téma 

a dokáže o nich informovat, 
- umí se orientovat v mapě. 

  1. Návštěva v Německu: 
- další slovesné vazby a vazby podstat-

ných jmen, 
- slovesa s neodlučitelnými 

a odlučitelnými předponami, 
- zlomky, desetinná čísla, 
- zkratky. 

Žák 
- správně používá gramatické konstrukce 

podle dané situace a to i v otázkách 
a záporu, 

- umí hovořit o přírodních úkazech, 
- dokáže podat informace o různých ročních 

obdobích, jeho výhodách a nevýhodách, 
- umí se orientovat v náročnějším textu. 

  2. Klimatické podmínky, podnebí, počasí: 
- trpný rod, 
- trpný rod s použitím způsobového slo-

vesa, 
- nahrazování trpného rodu, 
- systém gramatických časů v činném 

rodě. 

Žák 
- správně používá gramatické konstrukce, 
- dokáže podat informace o tradicích 

a svátcích naší země i německy mluvících 
zemích, 

- umí získat a prezentovat nové informace. 

  3. Svátky, tradice, zvyky: 
- kolísání pomocného slovesa, 
- tranzitivní a intranzitivní slovesa, 
- vyjadřování českého „jeden z nej“, 
- věty „čím-tím“. 

Žák 
- dokáže tvořit delší souvětí a orientovat se 

v něm, 
- hovoří o významu, výhodách 

a nevýhodách sdělovacích prostředků, je-
jich využití v praktickém životě. 

  4. Sdělovací prostředky, multimédia: 
- párové spojky, 
- krácení způsobových vět pomocí infi-

nitivní konstrukce, 
- infinitivní konstrukce se slovesy MÍT 

a BÝT. 
Žák 
- ovládá sestavení obchodního dopisu podle 

zadání, 
- rozumí sdělení v cizojazyčné korespon-

denci a dokáže na ni sám odpovědět, 
- dokáže vést telefonický rozhovor na dané 

téma. 
 

  5. Obchodní korespondence: 
- části obchodního dopisu, 
- poptávka a nabídka, 
- objednávka a její vyřízení, 
- reklamace, 
- ústní formulace týkající se vedení ob-

chodního rozhovor. 



 37

Německý jazyk –  2. cizí jazyk – 1. ročník 

Výsledky a kompetence Tematické celky 
Žák 
- se dokáže představit, sdělit svoji adresu 

a telefonní číslo, 
- ovládá německou abecedu, dokáže hlás-

kovat a zaznamenávat hláskované výrazy. 

  1. Osobní údaje: 
- osobní zájmena, 
- sloveso BÝT, 
- určité a neurčité členy, 
- abeceda, hláskování. 

Žák 
- dokáže sdělit, odkud pochází, 
- dokáže vést jednoduchou konverzaci při 

seznamování. 

  2. Seznamování: 
- sloveso MÍT, 
- přítomný čas sloves, 
- otázka, 
- přivlastňovací zájmena. 

Žák 
- umí hovořit o sobě a své rodině, 
-  umí se zeptat na povolání, podat infor-

mace o zaměstnání rodičů, sourozenců 
a přátel. 

  3. Svět práce, rodina: 
- skloňování podstatných jmen se čle-

nem, 
- názvy jednotlivých profesí, 
- členové rodiny, 
- zápor ve větě. 

Žák 
- umí sdělit co je jeho oblíbené jídlo a pití, 
- dokáže si objednat jídlo v restauraci, 

zaplatit, 
- orientuje se v jídelním lístku. 

  4. Jídlo a stravování: 
- nepravidelná slovesa v přítomném  

čase, 
- rozkazovací způsob, 
- názvy potravin, jídel a nápojů, 
- užití předložek. 

Žák 
- umí popsat vybavení domácnosti, 
- vede krátký rozhovor na téma bydlení, 
- dokáže pohovořit o svém okolí, bydlišti. 

  5. Bydlení: 
- výskytová vazba, 
- množné číslo podstatných jmen, 
- vybavení domácnosti, 
- určování času, 
- užití předložek. 
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Německý jazyk – 2. cizí jazyk – 2. ročník 

Výsledky a kompetence Tematické celky 
Žák 
- vede jednoduché rozhovory v obchodě, 
- umí vyjádřit požadované množství, 
- dokáže se zeptat na cenu, 
- umí pozvat přátele na oslavu svých naro-

zenin, napsat jednoduchý recept. 

  1. Nakupování, obchody: 
- vyjadřování množství, 
- ceny, 
- užití modálních sloves, 
- ukazovací zájmena. 

Žák 
- zvládá jednoduchou konverzaci na téma 

volný čas a zájmy, 
- dokáže hovořit o denním a týdenním 

programu. 

  2. Volný čas, zájmy: 
- zvratná slovesa, 
- slovesa s odlučitelnými předponami, 
- časové údaje. 

Žák 
- zvládá jednoduchou konverzaci v cestovní 

kanceláři, na nádraží, 
- umí vyprávět o svém cestování, 
- dokáže napsat pohlednici z dovolené. 

  3. Cestování: 
- stupňování přídavných jmen, 
- zeměpisné údaje, 
- použití předložek s geografickými ná-

zvy, 
- souřadicí spojky. 

Žák 
- umí sdělit a získávat informace 

o událostech v minulosti, 
- čte s porozuměním texty týkající se minu-

losti a orientuje se v nich. 

  4. Život v minulosti: 
- minulý čas sloves, 
- tvary préterita, 
- tvary perfekta, 
- neurčitý podmět. 

Žák 
- dokáže hovořit o svých zdravotních pro-

blémech, 
- vede jednoduchou konverzaci u lékaře, 
- umí vyjádřit své pocity, 
- hovoří o plánech do budoucna. 

  5. Člověk, zdraví člověka: 
- budoucí čas sloves, 
- slovosled vedlejší věty, 
- podřadicí spojky. 
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Německý jazyk – 2. cizí jazyk – 3. ročník 

Výsledky a kompetence Tematické celky 
Žák 
- umí krátce vyprávět o svých plánech do 

budoucna, 
- dokáže hovořit o škole, učebních předmě-

tech, 
- dokáže vyprávět o svých životních zážit-

cích. 

  1. Plány do budoucna, škola: 
- slovesné vazby a předložkové vazby, 
- vyjádření záměrů a plánů, 
- zájmenná příslovce. 

Žák 
- dokáže hovořit o svých kulturních zá-

jmech, 
- umí objednat, koupit lístek do divadla, 

kina, 
- vypráví o zajímavých osobnostech. 

  2. Kultura: 
- opakování základních časů tvoření 

otázek, 
- pořádek slov ve větě, 
- souvětí souřadné a podřadné, 
- další typy vedlejších vět. 

Žák 
- ovládá názvy běžně nakupovaného zboží 

(hlavně oblečení) a obchodů, 
- umí vyjádřit požadovanou velikost, 
- zvládá rozhovor v prodejně, 
- dokáže se zeptat na cenu a rozumí odpo-

vědi. 

  3. Móda, nakupování: 
- vyjadřování množství, 
- možnosti záporu ve větě, 
- neurčitá zájmena, 
- skloňování přídavných jmen po členu 

určitém a neurčitém, 
- tázací zájmena. 

Žák 
- dokáže hovořit o našem hlavním městě, 
- dokáže se orientovat ve městě, rozumí 

pokynům, 
- čte s porozuměním  texty (na odpovídající 

jazykové úrovni). 

  4. Praha, procházka městem: 
- opakování předložek, 
- řadové číslovky, 
- datum, letopočet, 
- směrová příslovce, 
- orientace ve městě. 

Žák 
- hovoří o výhodách a nevýhodách života ve 

městě a na vesnici, 
- umí prezentovat své město či vesnici, 
- dokáže přesně popsat cestu do určitého 

místa. 

  5. Život ve městě a na vesnici: 
- opakování časování sloves, 
- opakování modálních sloves, další je-

jich použití, 
- závislý infinitiv na podstatné 

a přídavném jméně, 
- závislý infinitiv na slovese. 
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Německý jazyk – 2. cizí jazyk – 4. ročník 

Výsledky a kompetence Tematické celky 
Žák 
- čte s porozuměním texty o známých osob-

nostech, 
- umí krátce souvisle pohovořit o slavné 

osobnosti, 
- čte jednoduché úryvky z knih. 

  1. Slavné osobnosti: 
- procvičení zvratných sloves, 
- použití rozkazu, 
- předložky s 2. pádem, 
- vespolné zájmeno. 

Žák  
- dokáže hovořit o různých druzích sportu, 
- hovoří o významných sportovních událos-

tech, 
- čte a píše zprávy z oblasti sportovního 

života. 

  2. Svět sportu: 
- další užití časových údajů, 
- nepřímá otázka, 
- další typy vedlejších vět, 
- vztažné věty. 

Žák 
- rozumí souvislému projevu mluvčího na 

dané téma, 
- orientuje se v adaptovaném textu o životě 

v jiných zemích a dokáže odhadnout vý-
znam neznámých slov, 

- umí podat informaci o dané zemi či městě. 

  3. Život v jiných zemích: 
- opakování stupňování přídavných 

jmen a příslovcí, 
- infinitivní konstrukce, 
- orientace ve městě, 
- zeměpisné názvy jejich užití.  

Žák 
- krátce souvisle pohovoří o svých snech 

a přáních do budoucna, 
- orientuje se v textech na dané téma. 

  4. Sny a skutečnost: 
- podmínková souvětí (podmínka reálná 

a nereálná), 
- odlučitelné a neodlučitelné předpony, 
- slovesné vazby. 
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Německá konverzace – 3. ročník 

Výsledky a kompetence Tematické celky 

Žák 
- pohovoří o své rodině a rodinném životě, 
- popíše jednotlivé rodinné příslušníky, 
- charakterizuje vztahy v rodině. 

  1. Rodina, charakteristika: 
- rodinný život, 
- charakteristika členů rodiny (fyzický 

vzhled, vlastnosti). 
Žák 
- popíše dům či byt, v němž bydlí (nábytek, 

další vybavení, nejbližší okolí), 
- porovná výhody a nevýhody bydlení v bytě 

a domě. 

  2. Bydlení: 
- domov, 
- výhody a nevýhody bydlení v bytě 

a rodinném domě, 
- srovnání bydlení v České republice 

a v zemích dané jazykové oblasti. 
Žák 
- umí pohovořit o různých zájmech 

a zálibách, popíše jak tráví volný čas. 

  3. Využití volného času: 
- možnosti využití volného času, 
- koníčky a zájmy mladé generace. 

Žák 
- zná názvy obchodů a běžného zboží, 
- vede rozhovor v obchodě (požádá o zboží, 

zeptá se na cenu apod.). 

  4. Nakupování, móda: 
- druhy obchodů, nákup určitého zboží, 
- oblékání, 
- móda. 

Žák 
- umí popsat stravovací návyky v naší zemi, 
- přeloží názvy typicky českých jídel do 

daného jazyka. 

  5. Jídlo, kuchyně: 
- česká kuchyně - tradiční a oblíbená 

jídla, stravovací návyky, 
- kuchyně dané jazykové oblasti – tra-

dice, stravovací návyky. 
Žák 
- umí stručně pohovořit o významu sportu 

a svém vztahu k němu, 
- zná názvy různých druhů sportů (včetně 

základního sportovního vybavení). 

  6. Sport a hry: 
- význam sportu pro člověka, 
- různé druhy sportů, 
- nejpopulárnější sporty v České repub-

lice a v zemích dané jazykové oblasti. 
Žák 
- krátce pohovoří o  zkušenostech 

a zážitcích ze svých cest, 
- dokáže vést rozhovor při ubytování. 

  7. Cestování: 
- význam a důvody poznávání jiných 

zemí, 
- dopravní prostředky, ubytování. 

 
Žák 
- podá informace o místě, ve kterém žije, 
- zhodnotí klady a zápory života v daném 

městě či obci. 

  8. Město, ve kterém žiji 
- charakteristika domovského města či 

obce, 
- život v daném městě či obci (historie, 

kulturní život, průmysl, zemědělství, 
okolí…), 

- výhody a nevýhody života v dané loka-
litě. 

Žák 
- podá základní informace o České republi-

ce, 
- pohovoří o životě v zemi (kultura, politická 

situace, hospodářství), 
- pozve cizince na návštěvu České republiky 

a připraví program na jeho týdenní pobyt. 

  9. Česká republika: 
- zeměpisné údaje, 
- historie, 
- státní zřízení, 
- hospodářství, 
- kulturní život. 
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Německá konverzace – 4. ročník 

Výsledky a kompetence Tematické celky 
Žák 
- podá základní informace o různých kul-

turních institucích ve svém městě, 
- umí popsat zážitky z návštěvy nějakého 

kulturního zařízení, 
- hovoří o oblíbené knize, oblíbeném auto-

rovi, 
- vyjádří svůj názor na význam kultury 

v životě člověka. 

  1. Kultura a umění: 
- základní údaje o různých kulturních 

institucích, 
- význam kultury v životě člověka, 
- návštěva divadla, koncertu, kina, 
- četba, zajímavé knihy, oblíbení spiso-

vatelé, 
- významné kulturní osobnosti. 

Žák 
- dovede informovat o různých druzích 

reklamních prostředků, 
- dokáže zhodnotit a vyjádřit své názory na 

reklamu, 
- dokáže vytvořit vlastní prezentaci výrob-

ku. 

  2. Reklama: 
- význam reklamy v našem životě, 
- prostředky reklamy, druhy reklam-

ních prostředků, 
- vliv reklamy na konzumenta, 
- prezentace výrobku. 

Žák 
- vytvoří prezentaci vybrané země, 
- čte s porozuměním texty o daných zemích, 
- na základě získaných informací dokáže 

pohovořit zemích dané jazykové oblasti. 

  3. Země dané jazykové oblasti: 
- Rakousko, Švýcarsko, 
- zeměpisné údaje, 
- historie, 
- státní zřízení, státní svátky, 
- hospodářství, 
- kultura. 

Žák 
- rozumí vyprávění rodilého mluvčího na 

dané téma, 
- vyhledá informace o zvoleném městě 

a prezentuje je. 

  4. Hlavní a důležitá města dané jazykové 
oblasti: 
- Berlín, Drážďany, Hamburg, 
- základní údaje o městě, 
- historie, pamětihodnosti, 
- kulturní život. 

Žák 
- popíše systém školství v naší zemi, 
- pohovoří o své škole, 
- rozumí informacím (ústním i písemným) 

o školství v jiné zemi. 

  5. Systém školství: 
- systém školství v České republice, 
- škola, kterou studuji, 
- školství v zemi dané jazykové oblasti. 
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Realizace odborných kompetencí 

Ruský jazyk – 2. cizí jazyk – 1. ročník 

Výsledky a kompetence Tematické celky 
Žák 
- dokáže se představit, zeptat se, jak se kdo 

jmenuje, 
- ovládá ruskou azbuku. 

  1. Úvodní informace: 
- zájmena osobní, 
- základní číslovky, 
- azbuka, psaní písmen. 

Žák 
- dokáže sdělit, odkud pochází, 
- dokáže vést jednoduchou konverzaci při 

seznamování, 
- dokáže sdělit, kde bydlí, zeptat se kolik je 

komu let, který cizí jazyk ovládá, pozvat 
přítele na návštěvu. 

  2. Osobní údaje a seznamování: 
- přízvučné a nepřízvučné slabiky, 
- přivlastňovací zájmena, 
- číslovky, 
- časování sloves жить, знать, говорить 

v přítomném čase, 
- pravopis jmen příslušníků národů. 

Žák 
- umí základy telefonické konverzace, 
- dokáže vyjádřit radost, údiv, 
- je schopen vyjasnit jazykové nedorozumě-

ní. 

  3. Otázky a odpovědi: 
- pohyblivý přízvuk sloves учить, 

посмотреть, 
- intonace zvolacích vět, 
- podstatná jména rodu ženského 

a mužského, 
- časování slovesa звонить, 
- budoucí čas, 
- časování slovesa быть. 

Žák 
- zvládá jednoduchou konverzaci na téma 

rodina, 
- je schopen popsat profese rodinných 

příslušníků, 
- čte s porozuměním jednoduché texty na 

dané téma. 

  4. Rodina a profese: 
- pohyblivý přízvuk sloves учить а 

учиться, 
- názvy profesí, 
- užití sloves учиться, работать, хотеть 

v přítomném čase. 

Žák 
- umí přijmout a odmítnout pozvání 

s omluvou, 
- zvládá jednoduchou konverzaci na téma 

denní program. 

  5. Denní program: 
- slovesa se skupinou –ова, ева, 
- časování zvratných sloves 

v přítomném čase, 
- slovesa se změnou kmenové souhlás-

ky (писать, ходить) v přítomném čase, 
- výslovnost zakončení zvratných sloves, 
- výslovnost měkkého a tvrdého „Л“. 
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Ruský jazyk – 2. cizí jazyk – 2. ročník 

Výsledky a kompetence Tematické celky 
Žák 
- čte s porozuměním texty týkající se zá-

jmové činnosti a orientuje se v nich, 
- při poslechu dokáže vybrat požadované 

informace. 

  1. Volný čas a zájmové činnosti: 
- řadové číslovky 1-30, 
- vyjadřování data, 
- skloňování osobních zájmen, 
- vazby интересоваться чем, 

увлекаться чем, 
- názvy aktivit ve volném čase. 

Žák 
- umí sdělit, co studuje a na jaké škole 

studuje, 
- zvládá krátkou konverzaci o studiu, 

předmětech, známkách, a rozvrhu hodin). 

  2. Škola a studium: 
- slovesa vztahující se k tématu, 
- pohyblivý přízvuk slovesa быть 

v minulém čase i v záporu, 
- pravopis slabik ги, ки, хи, 
- názvy předmětů, učební plán školy. 

Žák 
- dokáže poskytnout základní informace 

o městě, 
- umí se zeptat na cestu a rozumí pokynům 

v odpovědi, 
- popíše cestu k důležitým bodům ve městě 

(náměstí, nádraží atd.). 

  3. Život ve městě: 
- pohyblivý přízvuk sloves искать, 

спросить, мочь, 
- slovní zásoba spojená se životem ve 

městě, 
- časování sloves идти, ехать, искать, 

спросить, пройти. 
Žák 
- zvládá jednoduchou konverzaci na nádraží 

a na letišti a čte s porozuměním oznámení 
a nápisy, 

- umí krátce vyprávět o svém cestování, 
- dokáže napsat pohlednici z dovolené. 

  5. Cestování: 
- budoucí čas pro plánování dovolené, 
- zeměpisné výrazy, doprava, 
- nesklonná podstatná jména, 
- věty se spojkou потому что, 
- vazby s předložkami после а по, 
- intonace souvětí. 
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Ruský jazyk – 2. cizí jazyk – 3. ročník 

Výsledky a kompetence Tematické celky 
Žák 
- dokáže popsat vzhled člověka, jeho oble-

čení, 
- vede rozhovor o tom kdo je komu podob-

ný, 
- rozumí souvislému projevu na dané téma. 

  1. Vzhled lidí: 
- slovní zásoba související s tématem, 
- vazby похож на кого, 
- časování slovesa надеть, 
- skloňování přídavných jmen podle 

vzoru новый, 
- psaní data. 

Žák 
- dokáže popsat osobní vlastnosti člověka, 
- umí vyjádřit vlastní stanovisko 

a zdůvodnit je, 
- umí vyjádřit nutnost a možnost. 

  2. Povahové vlastnosti lidí: 
- zpodstatnělá přídavná jména, 
- slovesné vazby ждать кого, понимать 

что, кого, 
- rozšíření slovní zásoby, 
- výrazy потому что, поэтому, 
- vyjádření významů: musím, mám, ne-

smím, je možno. 
Žák 
- dokáže popsat situace při turistice 

a cestování, 
- dokáže popsat počasí v různých ročních 

obdobích, 
- čte s porozuměním texty (na odpovídající 

jazykové úrovni). 

  3. Cestování a turistika, počasí: 
- datum a letopočet, 
- hodiny, 
- vyjádření přibližnosti, 
- skloňování přídavných jmen podle 

vzoru летний. 

Žák 
- rozumí souvislému projevu mluvčího na 

dané téma, 
- orientuje se v adaptovaném textu o životě 

v jiných zemích a dokáže odhadnout vý-
znam neznámých slov, 

- dokáže popsat cestu do určitého místa ve 
městě a rozumí pokynům mluvčího. 

  4. Život v jiných zemích: 
- rozšíření slovní zásoby, 
- synonyma a antonyma, 
- orientace ve městě, 
- zvyky a tradice v Rusku. 
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Ruský jazyk – 2. cizí jazyk – 4. ročník 

Výsledky a kompetence Tematické celky 
Žák 
- dokáže komunikovat v hotelu, objednat si 

ubytování, 
- zvládá krátkou konverzaci na letišti, při 

celní a pasové kontrole, 
- dokáže napsat email a rezervovat si uby-

tování v hotelu. 

  1. Komunikace při cestování: 
- vyjádření záměru, plánu, 
- častá slovní spojení, 
- rozšíření slovní zásoby, 
- časování sloves открыть, закрыть, 
- věty se slovy нужен, нужна, нужно, 

нужны, 
- podmiňovací způsob, 
- použití ли, если, если бы. 

Žák 
- dokáže komunikovat v restauraci, objed-

nat si jídlo, zaplatit účet, 
- ovládá základní společenské fráze při 

stolování. 

  2. V restauraci: 
- tvoření rozkazovacího způsobu, 
- rozšíření slovní zásoby, 
- slovesa есть, пить, заказать, 

расплатиться, 
- rezervace místa v restauraci. 

Žák 
- čte s porozuměním texty o životním stylu 

a životním prostředí, 
- dokáže vybrat specifické informace 

a odhadnout význam neznámých slov, 
- umí popsat svůj týdenní režim a životní 

styl. 

  3. Životní styl a životní prostředí: 
- stupňování přídavných jmen 

a příslovcí, 
- slovesa радоваться чему, 

устаствовать в чем нубудь, 
принимать участие, 

- slovní zásoba spojená s volnočasovými 
aktivitami. 

Žák 
- umí sjednat schůzku s obchodním part-

nerem, 
- dokáže sjednat schůzku telefonicky 

i písemně, 
- dokáže představit fiktivní firmu, její struk-

turu a její produkty, 
- orientuje se v textech na dané téma. 

  4. Základy obchodní komunikace: 
- slovní zásoba související s tématem, 
- telefonická konverzace, 
- základní náležitosti písemného ob-

chodního styku. 
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Občanská nauka 

Název vyučovacího předmětu: Občanská nauka 

Kód a název oboru vzdělání: 63–41-M/02 Obchodní akademie 

Název ŠVP: Obchodní akademie Chotěboř 

Stupeň vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou 

Délka a forma vzdělávání: 4 roky; denní studium 

Datum platnosti: od 1. září 2017, počínaje prvním ročníkem 

Hodinová dotace: 2;2;0;0 

Obecné cíle 

Obecným cílem předmětu je: 

− připravit žáky na aktivní občanský život v demokratické společnosti, 

− naučit získávat a třídit a kriticky zpracovávat informaci o aktuálním společenském 

a politickém dění, 

− pozitivně ovlivňovat hodnotovou orientaci žáků, zejména v názoru na demokracii, 

soužití s menšinami, respektování právního systému, ctění vlastní osobní a národní 

identity, 

− pomáhat vytvářet vlastní světonázor, odolávat manipulaci, demagogii, 

− dosáhnout toho, aby žáci jednali samostatně, aktivně a odpovědně nejen ve svém 

ale i ve společenském zájmu, 

− seznámit žáky se základy základních společenských věd (psychologie, sociologie, 

politologie, teorie mezinárodních vztahů, filosofie náboženství a etika). 

Charakteristika učiva 

Výuka probíhá v prvním a druhém ročníku. V prvním ročníku jsou zařazeny tematické 

celky Člověk jako jedinec a člověk v lidském společenství (základy psychologie, sociolo-

gie, náboženství) a Člověk jako občan (mediální výchova, státověda). Ve druhém roční-

ku jsou zařazeny tematické celky Člověk jako občan (komunální politika), Člověk 

v mezinárodním prostředí (mezinárodní organizace, globalizace, kultura 

a multikulturalismus, problémy zemí třetího světa, poválečné uspořádání světa 

a Evropy, klíčové okamžiky studené války a dějin Československa po roce 1945), Člo-

věk v lidském společenství (etiketa) a Člověk a svět (úvod do filosofie a etiky). 

Pojetí výuky 

− výklad, řízený rozhovor, 

− aktivizační metody: skupinová práce, analýza textů, referáty, práce s tiskem, inter-

net, krátké filmové dokumenty, 

− prezentace výsledků individuální i skupinové práce (ústní, písemnou formou,) 

− samostatné vyhledávání a zpracovávání informací, 

− exkurze, 

− kooperativní učení. 

Hodnocení výsledků žáků 

Hodnocení bude v souladu se školním klasifikačním řádem. 
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Přínos k rozvoji klíčových kompetencí 

Předmět má velké možnosti přispět k rozvoji klíčových kompetencí, zvláště jde 

o kompetence ke komunikaci, k řešení problémů, k učení, personální a sociální kom-

petence, občanské kompetence a kulturní povědomí a kompetence využívat prostřed-

ky.  

Průřezová témata 

Člověk v demokratické společnosti; Člověk a svět práce; Informační a komunikační 

technologie; Člověk a životní prostředí. 

Mezipředmětové vztahy 

− dějepis, 

− hospodářský zeměpis, 

− ekonomika, 

− ekonomie, 

− právo, 

− český jazyk a literatura. 
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Realizace odborných kompetencí 

Občanská nauka – 1. ročník 

Výsledky a kompetence Tematické celky 
Žák 
- identifikuje jednotlivé společenské vědy, 
- charakterizuje etapy lidského života, 
- charakterizuje efektivní způsob učení, 
- posoudí biologické a kulturní vlivy, 
- rozpozná význam volného času 

a odpočinku pro jedince, 
- dokáže popsat hlavní psychické jevy 

a jejich souvislost s praktickou činností 
člověka, 

- dokáže uvést příklady řešení stresu, 
deprivace a náročných životních situací. 

  1. Člověk jako jedinec – úvod do psychologie: 
- režim dne, učení, 
- psychologie jako věda, 
- metody psychologie, 
- činnosti, 
- čití a vnímání, 
- představy, myšlení, paměť, řeč, 
- pozornost, 
- emoce, temperament, 
- charakter, 
- schopnosti, inteligence, 
- vývoj osobnosti. 

Žák 
- charakterizuje proces socializace, 
- porozumí pojmu soc. role, 
- rozliší na příkladech úspěšnou 

a neúspěšnou komunikaci, manipulaci, 
asertivní jednání, empatii, 

- charakterizuje funkci a druhy rodiny, 
- porozumí pojmu sociální struktura 

a nerovnost, 
- charakterizuje sociálně patologické jevy, 
- porozumí vlivu skupin, kultur 

a subkultur na člověka, 
- identifikuje diskriminaci a netoleranci 

k jiným skupinám, náboženstvím, etni-
kům, ženám, handicapovaným, 

- toleruje náboženskou víru, odlišné vy-
znání, 

- uvědomuje si nebezpečí některých náb. 
sekt. 

  2. Člověk v lidském společenství – úvod do 
sociologie: 
- sociologie jako věda, 
- metody, 
- kultura jako způsob života, 
- subkultury, minority, 
- diskriminace, xenofobie, multikultura-

lismus, 
- instituce, organizace, 
- komunikace, 
- sociální deviace, 
- sociální vztahy a struktura, 
- vývoj a typy společnosti, 
- stratifikace, 
- skupiny, role, rodina, 
- sociální problémy současné společnosti, 
- gender, 
náboženství: 
- náboženské otázky, 
- vývoj náboženského myšlení, 
- hlavní světová náboženství, 
- náboženské sekty. 

Žák 
- dokáže třídit zdroje informací, 
- interpretuje tabulky, grafy a jiné ikonické 

texty, 
- diskutuje o vlivu jednotlivých masmédií, 
- chápe, jak se tvoří zpravodajství a co 

jsou zpravodajské hodnoty, 
- diskutuje o svobodě slova v médiích 

a nutné regulaci, 
- odhaluje stereotypy v médiích. 

  3. Člověk jako občan – mediální výchova: 
- média, masová média, vliv médií, 
- stereotypy v médiích – menšiny, ženy, 
- média a zábava – reality show, chat, ča-

sopisy pro mládež, PC hry, 
- média a volby, objektivita, propaganda, 

reklama. 
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Výsledky a kompetence Tematické celky 
Žák 
- vymezí pojem státu, rozliší různá uspo-

řádání a formy vlády, 
- určí základní principy právního státu, 

rozpozná příklady nedodržování právnos-
ti, 

- uvede, jak lze získat občanství, diskutuje 
o možných dopadech zákona o občanství 
pro azylanty, 

- rozpozná české státní symboly, 
- popíše ústavní orgány v ČR a jejich 

pravomoci, 
- identifikuje základní zásady, hodnoty 

a principy moderní evropské demokracie, 
- rozliší znaky demokratického 

a totalitního státu, 
- identifikuje nástroje totalitních režimů, 
- identifikuje porušování lidských práv 

a příklady podpory a propagace hnutí 
směřujících k potlačování  práv a svobod 
člověka, 

- identifikuje významná hnutí a organizace 
zabývající se ochrannou lidských práv. 

  4. Člověk jako občan – státověda, politologie: 
- stát a národ, 
- státní občanství, 
- formy a typy státu, 
- právní stát, 
- státní symboly ČR. 

5. Člověk jako občan – Ústava, ústavní orgá-
ny ČR: 
- vývoj ústav v ČR, 
- ústava ČR z roku 1992, 
- dělba moci, 
- princip brzd a rovnovah, 
- tvorba zákonů v ČR. 

6. Člověk jako občan – Demokracie a totalita, 
lidská práva: 
- znaky demokracie a totality, 
- formy demokracie, 
- Všeobecná deklarace lidských práv, 
- Listina základních práv a svobod, 
- Ombudsman, 
- Amnesty International. 

Žák 
- rozpozná na základě příkladů charakte-

ristiky základních ideologií, 
- prokáže orientaci v českém politickém 

systému, 
- uvede formy politické participace, 
- interpretuje výsledky voleb a preferencí 

v tabulkách a grafech, 
- charakterizuje znaky voleb, 
- vysvětlí rozdíly mezi poměrnýma 

a většinovým volebním systémem. 

  7. Člověk jako občan – politické subjekty, 
volby: 
- politika, politické strany, 
- levice, pravice, 
- základní ideologie, 
- funkce voleb, 
- principy voleb, 
- volební systémy, 
- volby do PS, Senátu, krajských zastupi-

telství, 
- komunální volby. 
-  
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Občanská nauka – 2. ročník 

 
Žák 
- rozliší státní správu a samosprávu, 
- identifikuje hlavní orgány a na pří-

kladech rozpozná pravomoci místní 
územní a krajské samosprávy vůči 
občanům, 

- uvede, jak se občané mohou podílet 
na samosprávě, 

- charakterizuje pojem občanská 
společnost, 

- vymezí úlohu občanských organiza-
cí. 

  
 1. Člověk jako občan – Státní správa 

a samospráva, občanská společ-
nost: 
- obec, město, 
- samostatná a přenesená pů-

sobnost, 
- zastupitelsko, rada, starosta, 

hejtman, 
- statutární města, 
- občanská participace, 
- nevládní organizace, 
- občanská společnost. 

Projekt 

Výsledky a kompetence Tematické celky Poznámka 
Žák 
- vymezí formy mezinárodní pomoci 

a spolupráce, 
- rozpozná hlavní mezinárodní organi-

zace, 
- určí cíle a strukturu hlavních mezi-

národních organizací, 
- orientuje se ve vývoji procesu evrop-

ské integrace, 
- diskutuje o přínosech a dopadech 

začlenění ČR do EU, 
- orientuje se v globálních problémech 

současného světa, 
- uvede na příkladech, jak lze realizo-

vat zásady udržitelného rozvoje 
v běžném životě. 

  2. Člověk v mezinárodním prostředí 
– suverenita, integrace: 
- OSN, mírové tribunály, mise, 
- NATO, 
- G8, OECD, WTO, 
- Rada Evropy, 
- OBSE, 
- MMF, 
- EU, orgány, struktura, členské 

země, Schengen, 
- ČR v mezinárodních vztazích – 

členství, priority, 
- globalizace, 
- globální problémy, 
- rozvojové a humanitární spo-

lupráce. 

 

Žák 
- respektuje a dodržuje základní pra-

vidla společenského chování, 
- dokáže rozlišit různou úroveň a volit 

přiměřené chování a styl konverzace. 

3. Člověk v lidském prostředí – etike-
ta 
- základní pravidla společenské-

ho chování, 
- nerovnost v e společnosti, 
- zdravení, představování, oslo-

vování, 
- návštěva, dárky, přijímací po-

hovor, 
- v kanceláři, u stolu, 

v restauraci, 
- v kině a divadle, 
- oblékání, 
- cestování, 
- telefonování. 

 

Žák 
- vysvětlí, jaké otázky řeší filozofie 

a etika, 
- dokáže používat vybraný pojmový 

aparát, 
- dovede pracovat s jemu obsahově 

dostupnými texty, 
- debatuje o praktických filozofických 

a etických otázkách. 

4. Člověk a svět (úvod do filosofie 
a etiky) 
- úkoly filozofie a etiky, 
- smysl filozofie a etiky pro řeše-

ní životních situací, 
- morálka, mravnost, normy, di-

lemata, dobro a zlo. 
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Dějepis 

Název vyučovacího předmětu: Dějepis 

Kód a název oboru vzdělání: 63-41-M/02 Obchodní akademie 

Název ŠVP: Obchodní akademie Chotěboř 

Délka a forma vzdělávání: 4 roky; denní studium 

Datum platnosti: od 1. září 2017, počínaje prvním ročníkem 

Hodinová dotace: 2;2;0;0 

Obecné cíle 

Cílem předmětu dějepis je seznámit žáky s vývojem lidské společnosti od starověku do 

současnosti, a tak jim vytvořit předpoklady k hlubšímu porozumění dnešní společnos-

ti. Záměrem je připravit žáky na občanský život v demokratické společnosti, formovat 

kritické myšlení žáků a pozitivně ovlivňovat jejich hodnotovou orientaci. Žáci jsou hrdí 

na tradice a hodnoty svého národa. Předmět dějepis posiluje dovednost získávat in-

formace z různých zdrojů, žáci dokáží zkoumat jejich věrohodnost, tvořit si vlastní 

úsudek a jsou schopni o něm diskutovat. Seznámí se se základními informacemi 

z oblasti kultury a umění. 

Charakteristika učiva 

Učivo je rozděleno do dvou ročníků. Jedná se o systémový výběr nejdůležitějších udá-

lostí světových, československých a českých dějin, na jehož základě žáci nejsnáze 

pochopí mechanismus působení zákonitostí společenského vývoje. Chronologická 

cesta výběru učiva byla zachována. 

Pojetí výuky 

Vzdělávání ve vyučovacím předmětu dějepis využívá: 

– výkladu a řízeného rozhovoru, 

– samostatné práce s textem a mapou, 

– skupinové práce, analýzy dokumentu, referátů, 

– prezentace výsledků individuální i týmové práce ústní nebo písemnou formou, 

– samostatné vyhledávání informací (knihovna, internet), 

– dle možností – archiv, muzeum… 

Hodnocení výsledků žáků 

Hodnocení bude v souladu se školním klasifikačním řádem. 

Přínos k rozvoji klíčových kompetencí 

Předmět přispívá k rozvoji klíčových kompetenci. Jedná se zejména o občanské kompe-

tence a kulturní povědomí, kompetence k učení, práci a spolupráci s ostatními lidmi. 

 Průřezová témata 

Občan v demokratické společnosti 

Mezipředmětové vztahy: 

- občanská nauka, český jazyk a literatura, hospodářský zeměpis. 
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Realizace odborných kompetencí 

Dějepis – 1. ročník 

Výsledky a kompetence Tematické celky 

Žák 
- objasní smysl poznávání minulosti 

a variabilitu jejího výkladu. 

  1. Úvod do dějepisu 

Žák 
- uvede příklady přínosu starověkých civili-

zací, judaismu, křesťanství. 

  2. Starověk 

Žák 
- charakterizuje středověk a jeho kulturu, 

roli církve, 
- dovede charakterizovat roli jednotlivých 

stavů při vytváření státu, 
- vysvětlí počátky a rozvoj české státnosti ve 

středověku. 

  3. Středověk: 
- stát a společnost, 
- církev, 
- kultura, 
- Čechy. 

Žák 
- vysvětlí významné změny, 
- objasní nerovnoměrnost vývoje, 
- charakterizuje renesanci, baroko 

a klasicismus, 
- objasní význam osvícenství, 
-  orientuje se v politických, hospodářských 

a sociálních poměrech v českém státě. 

  4. Raný novověk: 
- humanismus a renesance, 
- zámořské objevy, 
- český stát, 
- reformace a protireformace, 
- západní a východní Evropa, 
- absolutismus a parlamentarismus, 
- osvícenství. 

Žák 
- na příkladu občanských revolucí vysvětlí 

boj za občanská i národní práva a vznik 
občanské společnosti. 

  5. Velké občanské revoluce: 
- USA, 
- VFR, 
- 1848. 

Žák 
- objasní vznik novodobého českého národa 

a jeho úsilí o emancipaci, 
- popíše česko-německé vztahy, postavení 

Židů a Romů v 18. století. 

  6. Společnost a národy: 
- národní hnutí v Čechách, 
- česko německé vztahy, 
- minority v Evropě, 
- dualismus. 
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Dějepis – 2. ročník 

Výsledky a kompetence Tematické celky 

Žák 
- vysvětlí proces modernizace společnosti, 
- objasní roli dělnického hnutí v Evropě 

a českých zemích, 
- vysvětlí rozdíly mezi různými sociálními 

a ekonomickými teoriemi 19. století. 

  1. Modernizace společnosti: 
- průmyslová revoluce, 
- průmyslová revoluce v Čechách, 
- urbanizace, 
- demografický vývoj, 
- vznik dělnického hnutí. 

Žák 
- charakterizuje umění 19. století, 
- rozezná charakteristické rysy životního 

stylu. 

  2. Modernizovaná společnost a jedinec: 
- rozvoj dělnického hnutí v 19. stol., 
- sociální a ekonomické teorie 19. st., 
- postavení žen v 19. stol., 
- vzdělání a věda, umělecké směry. 

Žák 
- vysvětlí rozdělení světa a rozpory mezi 

velmocemi, 
- popíše dopad války na obyvatelstvo 

a objasní změny ve světě, 
- charakterizuje poválečný vývoj ČSR. 

  3. Vztahy mezi velmocemi: 
- vznik a vývoj koloniální soustavy, 
- kolonie 19. století, 
- mezinárodní vztahy před válkou, 
- příčiny 1. světové války, průběh vál-

ky, 
- české země za války, první odboj, 
- vznik ČSR, 
- poválečné uspořádání světa 

a Evropy, Rusko po 1. světové válce. 
Žák 
- charakterizuje a srovná demokracii v ČSR 

první a druhé republiky, 
- objasní vývoj česko-německých vztahů, 
- vysvětlí důsledky hospod. krize, 
- charakterizuje fašismus, nacismus, fran-

kismus, 
- vysvětlí dopad odboje na poválečný vývoj, 
- popíše mezinárodní vztahy v době mezi 

1. a 2. světovou válkou, 
- objasní, proč došlo k dočasné likvidaci 

ČSR, 
- objasní cíle válčících stran, 
- charakterizuje válečné zločiny, 
- popíše průběh války a osvobození regionu. 

  4. Demokracie a diktatura: 
- mezinárodní vztahy ve 20. a 30. le-

tech, 
- ČSR v meziválečném období, 
- totalitní režimy v Evropě, 
- hospodářská krize, 
- růst napětí a cesta k válce, 
- 2. světová válka, 
- ČSR za války, 
- válečné zločiny, 
- holocaust, 
- důsledky války. 

Žák 
- objasní uspořádání světa a jeho důsledky 

pro ČSR, 
- objasní pojem studená válka, popíše 

projevy a důsledky, 
- charakterizuje režim v ČSR a jeho vývoj 

v souvislostech celého východního bloku, 
- popíše vývoj ve vyspělých demokraciích 

a ekonomickou integraci, 
- vysvětlí rozdíl mezi tržní a centrálně říze-

nou ekonomikou, 
- popíše dekolonizaci a problémy třetího 

světa, 
- vysvětlí rozpad sovětského bloku. 

  5. Svět v blocích: 
- poválečné uspořádání světa 

a Evropy, 
- ČSR 1945-1948, 
- studená válka, 
- ČSR 1948-1989, 
- USA světová supervelmoc, 
- SSSR světová supervelmoc, 
- třetí svět a dekolonizace, 
- konec bipolarity. 
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Základy přírodních věd 

Název vyučovacího předmětu: Základy přírodních věd 

Kód a název oboru vzdělání: 63–41-M/02 Obchodní akademie 

Název ŠVP: Obchodní akademie Chotěboř 

Stupeň vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou 

Délka a forma vzdělávání: 4 roky; denní studium 

Datum platnosti: od 1. září 2017, počínaje prvním ročníkem 

Hodinová dotace: 2;2;0;0 

Obecné cíle 

Cílem přírodovědného vzdělávání je zprostředkovat žákům základní poznatky přírod-

ních věd, formovat jejich vztah k přírodnímu prostředí, naučit žáky využívat tyto po-

znatky v profesním i občanském životě, klást si otázky o okolním světě a vyhledávat 

k nim relevantní, na důkazech založené odpovědi. 

Výuka směřuje k tomu, aby žáci uměli: 

– využívat přírodovědných poznatků v praktickém životě, 

– pozorovat a zkoumat přírodu, provádět měření, zpracovávat a vyhodnocovat získané 

údaje, 

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

– porozumět základním ekologickým souvislostem a postavení člověka v přírodě. 

Charakteristika učiva 

Přírodovědné vzdělávání tvoří vzdělávání fyzikální, chemické, biologické a ekologické. 

Hloubka probíraného učiva je variabilní, ovlivňují ji zejména vstupní vědomosti 

a dovednosti žáků. 

Pojetí výuky 

Přírodovědné vzdělávání se realizuje v 1. a 2. ročníku: 

1. ročník – 2 hodiny týdně fyzikální vzdělávání, 

2. ročník – 2 hodiny týdně. 

V prvním pololetí 2 hodiny týdně chemické vzdělávání, ve druhém pololetí 2 hodiny 

biologické a ekologické vzdělávání (na závěr 2. pololetí lze podle možností, zájmu apod. 

zařadit dvou až čtyřdenní soustředění se zaměřením na ekologické vzdělávání formou 

projektu). 

Součástí výuky jsou odborné exkurze, návštěvy tematických výstav apod. Aktivita 

žáků je podněcována zadáváním samostatných prací nebo projektovým vyučováním. 

Při výuce učitel vhodně zdůrazňuje pravidla bezpečného zacházení s technickými pro-

středky a zásady poskytování první pomoci. 

Hodnocení výsledků žáků 

Při hodnocení se bude klást důraz na hloubku porozumění učivu a schopnost apliko-

vat poznatky v praxi. 
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Součástí hodnocení bude i povinné odevzdání projektové práce a vyhodnocení úrov-

ně jejího vypracování.  

Přínos k rozvoji klíčových kompetencí 

Vzdělávání v základu přírodních věd přispívá k rozvoji klíčových a občanských kompe-

tencí, aby žák byl schopen: 

– využívat ke svému učení různé informační zdroje včetně zkušeností svých i jiných 

lidí, 

– porozumět zadání úkolu, získat informace potřebné k řešení problému, navrhnout 

způsob řešení, ověřit správnost dosažených výsledků, 

– formulovat své myšlenky srozumitelně a souvisle, 

– správně používat a převádět běžné jednotky, 

– provádět reálný odhad výsledku řešení dané úlohy, 

– efektivně aplikovat matematické postupy při řešení různých praktických úkolů, 

– osvojit si zásady bezpečné a zdraví neohrožující činnosti, 

– rozpoznat možnost nebezpečí úrazu nebo ohrožení zdraví a zajistit odstranění závad 

a možných rizik, 

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

a s ohledem na životní prostředí. 

Průřezová témata 

Člověk a svět práce; Člověk a životní prostředí; Informační a komunikační technologie; 

Člověk v demokratické společnosti. 

Mezipředmětové vztahy 

– fyzika, 

– matematika, 

– biologie, 

– chemie, 

– informační technologie. 
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Realizace odborných kompetencí  

Fyzikální vzdělávání – 1. ročník 

Výsledky a kompetence Tematické celky 

Žák 
- rozliší pohyby podle trajektorie a změny 

rychlosti, určí síly, které působí na tělesa, 
- určí mechanickou práci a energii při pohy-

bu tělesa působením stálé síly, 
- vysvětlí na příkladech platnost zákona 

zachování mechanické energie, 
- určí výslednici sil působících na těleso, 
- aplikuje Pascalův a Archimédův zákon. 

  1. Mechanika: 
- pohyby přímočaré, pohyb rovno-

měrný po kružnici, 
- Newtonovy pohybové zákony, gravi-

tace, 
- mechanická práce a energie, 
- posuvný a otáčivý pohyb, 
- skládání sil, 
- tlakové síly a tlak v tekutinách. 

Žák 
- vysvětlí význam teplotní roztažnosti látek, 
- vysvětlí pojem vnitřní energie soustavy 

a způsoby její změny, 
- popíše principy nejdůležitějších tepelných 

motorů, 
- popíše přeměny skupenství látek. 

  2. Termika: 
- teplota, teplotní roztažnost látek, 
- teplo a práce, přeměny vnitřní 

energie tělesa, 
- tepelné motory, 
- struktura pevných látek a kapalin, 

přeměny skupenství. 
Žák 
- popíše elektrické pole, 
- řeší úlohy s použitím Ohmova zákona, 
- popíše princip a použití polovodičových 

součástek s přechodem PN, 
- určí magnetickou sílu v magnetickém poli 

vodiče s proudem, 
- popíše princip generování střídavých prou-

dů a jejich využití v energetice. 

  3. Elektřina a magnetismus: 
- elektrický náboj tělesa, elektrická 

síla, elektrické pole, kapacita vodi-
če, 

- elektrický proud v látkách, zákony 
elektrického proudu, polovodiče, 

- magnetické pole, elektromagnetic-
ká indukce, 

- vznik střídavého proudu, přenos 
elektrické energie střídavým prou-
dem. 

Žák 
- rozliší základní druhy mechanického vlnění 

a popíše jejich šíření, 
- charakterizuje základní vlastnosti zvuku, 
- charakterizuje světlo jeho vlnovou délkou 

a rychlostí v různých prostředích, 
- řeší úlohy na odraz a lom světla, 
- vysvětlí funkci oka a korekci jeho vad, 
- popíše druhy elektromagnetického záření. 

  4. Vlnění a optika: 
- mechanické kmitání a vlnění, 
- zvukové vlnění, 
- světlo a jeho šíření, 
- zrcadlo a čočky, oko, 
- druhy elektromagnetického záření, 

rentgenové záření. 

Žák 
- popíše strukturu elektronového obalu ato-

mu, 
- popíše stavbu atomového jádra, vysvětlí 

podstatu radioaktivity a popíše způsoby 
ochrany před jaderným zářením, 

- popíše princip získávaní energie v jaderném 
reaktoru. 

  5. Fyzika atomu: 
- model atomu, laser, 
- nukleony, radioaktivita, jaderné 

záření, 
- jaderná energie a její využití. 

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

  6. Vesmír: 
- Slunce, planety a jejich pohyb, 

komety, 
- hvězdy, galaxie. 
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Chemické vzdělávání – 2. ročník (1. pololetí) 

Výsledky a kompetence Tematické celky 
Žák 
- dokáže porovnat fyzikální a chemické vlast-

nosti různých látek, 
- popíše stavbu atomu, vznik chemické vaz-

by, 
- zná názvy, značky a vzorce vybraných che-

mických 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. 

  1. Obecná chemie: 
- chemické látky a jejich vlastnosti, 
- složení látek, atom, molekula, 
- chemická vazba, 
- chemická symbolika, 
- periodická soustava prvků, 
- směsi a roztoky, 
- chemické rovnice, chemické reak-

ce, 
- výpočty v chemii. 

Žák 
- vysvětlí vlastnosti anorganických látek, 
- tvoří chemické vzorce a názvy vybraných 

anorganických sloučenin, 
- charakterizuje vybrané prvky a anorganické 

sloučeniny a zhodnotí jejich využití, posoudí 
je z hlediska vlivu na zdraví a ŽP. 

  2. Anorganická chemie: 
- anorganické látky, oxidy, kyseliny, 

hydroxidy, soli, 
- názvosloví anorganických slouče-

nin, 
- vybrané prvky a anorganické slou-

čeniny v běžném životě a v odborné 
praxi. 

Žák 
- charakterizuje základní skupiny uhlovodíků 

a jejich vybrané deriváty a tvoří jednoduché 
chemické vzorce a názvy, 

- uvede významné zástupce jednoduchých 
organických sloučenin a zhodnotí jejich vy-
užití v odborné praxi a v běžném životě, po-
soudí je z hlediska vlivu na zdraví. 

  3. Organická chemie: 
- vlastnosti atomu uhlíku, 
- základ názvosloví organických 

sloučenin, 
- organické sloučeniny v běžném ži-

votě a v praxi. 

Žák 
- charakterizuje biogenní prvky a jejich slou-

čeniny, 
- charakterizuje nejdůležitější přírodní látky, 
- popíše vybrané biochemické děje. 

  4. Biochemie: 
- chemické složení živých organis-

mů, 
- přírodní látky, bílkoviny, sachari-

dy, lipidy, nukleové kyseliny, bio-
katalyzátory, 

- biochemické děje. 
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Biologické a ekologické vzdělávání – 2. ročník (2. pololetí) 

Výsledky a kompetence Tematické celky Poznámka 
Žák 
- vyjádří vlastními slovy základní vlast-

nosti živých soustav, 
- popíše buňku jako základní stavební 

a funkční jednotku života, 
- charakterizuje rostlinou a živočišnou 

buňku a uvede rozdíly, 
- uvede základní skupinu organismů 

a porovná je, 
- popíše stavbu lidského těla a vysvětlí 

funkci orgánů a orgánových soustav, 
- uvede příklady bakteriálních, virových  

a jiných onemocnění a možnosti pre-
vence. 

  1. Základy biologie: 
- vznik a vývoj života na  

Zemi, 
- vlastnosti živých soustav, 
- typy buněk, 
- rozmanitost organismů 

a jejich charakteristika, 
- dědičnost a proměnlivost, 
- biologie člověka, 
- zdraví a nemoc. 

 

Žák 
- vysvětlí základní ekologické pojmy, 
- 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. 

  2. Ekologie: 
- základní ekologické pojmy, 
- ekologické faktory prostře-

dí, 
- potravní řetězce, 
- koloběh látky v přírodě, 
- typy krajiny. 

 

Žák 
- hodnotí vliv různých činností člověka 

na jednotlivé složky ŽP, 
- charakterizuje přírodní zdroje surovin 

a energie z hlediska jejich obnovitel-
nosti, posoudí vliv na jejich prostředí, 

- popíše způsoby nakládání s odpady, 
- uvede základní znečišťující látky 

v ovzduší, ve vodě a v půdě a vyhledá 
informaci 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, 

- zdůvodní odpovědnost každého jedince 
za ochranu přírody, krajiny 
a prostředí, 

- na konkrétním příkladu navrhne 
řešení vybraného enviromentálního 
problému, 

- orientuje se v postupech IZS, 
- popíše příčiny vzniku, následky 

a principy ochrany před základními 
typy živelných pohrom. 

  3. Člověk a životní prostředí: 
- vztahy mezi člověkem a ŽP, 
- dopady činnosti člověka na 

ŽP, 
- přírodní zdroje energie 

a surovin, 
- odpady, 
- globální problémy, 
- ochrana přírody a krajiny, 
- nástroje společnosti na 

ochranu ŽP, 
- odpovědnost jedince za 

ochranu přírody a ŽP, 
- ochrana obyvatelstva za 

mimořádných událostí, 
- živelné pohromy. 

 
OČMU 
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Matematika 

Název vyučovacího předmětu: Matematika 

Kód a název oboru vzdělání: 63–41-M/02 Obchodní akademie 

Název ŠVP: Obchodní akademie Chotěboř 

Stupeň vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou 

Délka a forma vzdělávání: 4 roky; denní studium 

Datum platnosti: od 1. září 2017, počínaje prvním ročníkem 

Hodinová dotace: 3;3;3;4  

Obecné cíle 

Obecným cílem matematického vzdělávání je využívat matematických vědomostí 

a dovedností v praktickém životě: při řešení běžných situací vyžadujících efektivní 

způsoby výpočtu a poznatků o geometrických útvarech, aplikovat matematické po-

znatky a postupy v odborné složce vzdělávání. 

Charakteristika učiva 

Z hlediska klíčových dovedností je kladen důraz na: 

– dovednost analyzovat a řešit problém, 

– vhodné a správné numerické zpracování úlohy, 

– posílení pozitivních rysů osobnosti (pracovitost, přesnost, důslednost), 

– chápání souvislostí a vzájemných vztahů mezi jednotlivými tematickými celky 

i návaznost na další vědní obory, 

– rozvoj představivosti. 

Pojetí výuky 

V matematice je využíváno tradičních metod (výkladové hodiny) i moderních výuko-

vých metod (práce na PC). Po dohodě s vyučujícím statistiky může být pravděpodob-

nost probrána v tomto předmětu.  

Hodnocení výsledků žáků 

Hodnocení studentů se řídí klasifikačním řádem školy. V 1., 2., a 3. ročníku musí 

student absolvovat čtyři čtvrtletní písemné práce, ve 4. ročníku tři.  

Přínos k rozvoji klíčových kompetencí 

Vzdělávání v matematice přispívá k rozvoji klíčových kompetencí. Jedná se zejména 

o matematické kompetence, kompetence k učení a k řešení problému. 

Průřezová témata 

Člověk a svět práce; Informační a komunikační technologie; Člověk v demokratické 

společnosti. 

Mezipředmětové vztahy 

– statistika, 

– ekonomika, 

– fyzika, 

– chemie, 
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– ekonomie, 

– informační technologie. 
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Realizace odborných kompetencí 

Matematika – 1. ročník 

Výsledky a kompetence Tematické celky 
Žák 
- provádí aritmetické operace v množině 

reálných čísel, 
- řeší praktické úlohy s využitím procento-

vého počtu. 
 

  1. Shrnutí a prohloubení učiva ze ZŠ. 
- číselné obory – reálná čísla a jejich 

vlastnosti, 
- užití procentového počtu. 

Žák 
- provádí množinové operace, 
- používá absolutní hodnotu, 
- zapíše a znázorní interval,  
- provádí operace s intervaly. 
 

  2. Množiny: 
- základní množinové pojmy, 
- intervaly jako číselné množiny, 
- absolutní hodnota reálného čísla. 

Žák 
- provádí operace s mocninami 

a odmocninami, 
- kombinuje pravidla pro počítání 

s mocninami a odmocninami při řešení 
úloh, 

- interpretuje zápis čísla ve tvaru a.10n 
v různých číselných oborech. 

  3. Mocniny a odmocniny: 
- mocniny s celočíselným exponentem, 
- zápis čísla ve tvaru a.10n, 
- n-tá odmocnina, početní výkony 

s odmocninami, 
- mocnina s racionálním 

a iracionálním exponentem, 
- částečné odmocňování. 

Žák 
- řeší metrické a polohové úlohy, 
- využívá věty o shodnosti a podobnosti 

trojúhelníků, 
- určí obvod a obsah základních druhů 

rovinných obrazců, 
- využívá vlastností shodných a podobných 

zobrazení (osová a středová souměrnost, 
posunutí, otočení,…). 

  4. Planimetrie: 
- základní pojmy, 
- shodnost a podobnost trojúhelníků, 
- Pythagorova a Euklidovy věty, 
- rovinné obrazce, 
- množiny bodů dané vlastnosti, 
- shodná zobrazení, 
- podobnost a stejnolehlost, 
- konstrukční úlohy. 

Žák 
- vypočítá číselnou hodnotu výrazu, 
- vyjádří neznámou z výrazu, 
- vysvětlí pojem mnohočlen, 
- provádí operace s mnohočleny, 
-  zná základní vzorce, 
- provádí operace s lomenými výrazy. 

  5. Algebraické výrazy: 
- výrazy s proměnnými, 
- počítání s mnohočleny, 
- úpravy výrazů s využitím vzorců, 
- lomené výrazy, 
- usměrňování zlomku. 
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Výsledky a kompetence Tematické celky 
Žák 
- řeší lineární rovnice a nerovnice 

(i s absolutní hodnotou), 
- řeší soustavy lineárních rovnic 

a nerovnic, 
- dané úlohy řeší i graficky, 
- provede rozbor o počtu řešení, 
- řeší rovnice parametrem. 

  6. Lineární rovnice a nerovnice: 
- řešení lineární rovnice, 
- soustavy lineárních rovnic o dvou 

a třech neznámých, 
- slovní úlohy, 
- řešení lineární nerovnice, 
- soustavy lineárních nerovnic 

s jednou neznámou, 
- lineární rovnice a nerovnice 

s absolutní hodnotou, 
- řešení rovnice a nerovnice 

v součinovém a podílovém tvaru, 
- řešení rovnice a nerovnice 

s neznámou ve jmenovateli, 
- lineární rovnice s parametrem, 
- grafické řešení soustavy dvou lineár-

ních rovnic. 
Žák 
- objasní pojem funkce, 
- určí definiční obor, obor hodnot, 
- sestrojí graf v kartézské soustavě sou-

řadnic, 
- určí konstantní a lineární funkci 

a sestrojí její graf, 
- určí kvadratickou funkci, sestrojí její graf 

a určí její vlastnosti, 
- sestrojí graf nepřímé úměrnosti, 
- sestrojí předchozí typy grafů 

s absolutními hodnotami. 

  7. Nejčastější funkční závislosti: 
- pojem funkce, definiční obor a obor 

hodnot funkce, graf funkce, 
- konstantní funkce, 
- lineární funkce, přímá úměrnost, 
- funkce s absolutní hodnotou, 
- kvadratická funkce, definiční obor, 

obor hodnot, graf funkce, 
- nepřímá úměrnost. 

   8. Písemné práce a jejich opravy 
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Matematika – 2. ročník 

Výsledky a kompetence Tematické celky 
Žák 
- popíše souvislost mezi kvadratickou 

funkcí a kvadratickou rovnicí, 
- používá vzorec pro vyjádření kořenů 

kvadratické rovnice, 
- řeší úplnou a neúplnou kvadratickou 

rovnici a nerovnici za použití vhodné me-
tody (i s absolutní hodnotou), 

- převede kvadratický trojčlen na součino-
vý tvar, 

- využívá součinového tvaru k řešení kva-
drat. rovnice a nerovnice, 

- řeší kvadrat. rovnice s parametrem. 

  1. Kvadratické rovnice a nerovnice: 
- řešení úplné a neúplné kvadratické 

rovnice, 
- rozklad kvadratického trojčlenu, 
- vztahy mezi kořeny a koeficienty 

kvadratické rovnice, 
- iracionální rovnice, 
- kvadratické nerovnice a jejich početní 

a grafické řešení, 
- slovní úlohy. 

Žák 
- porozumí pojmu funkce, 
- rozlišuje jednotlivé druhy funkcí, načrtne 

jejich graf a určí jejich vlastnosti, 
- ovládá pojmy: funkce rostoucí, klesající, 

sudá, lichá, omezená, prostá a určí ex-
trémy funkce, 

- vysvětlí pojem inverzní funkce (praktické 
využití u exponenciální a logaritmické 
funkce), 

- umí počítat s logaritmy, 
- řeší exponenciální a logaritmické rovnice, 
- ověří platnost řešení na základě porovná-

ní s definičním oborem proměnné. 

  2. Další elementární funkce: 
- funkce, definiční obor, obor hodnot, 

graf funkce, 
- vlastnosti funkce, 
- inverzní funkce, 
- lineární lomená funkce, 
- mocninné funkce, 
- exponenciální a logaritmická funkce, 
- logaritmus, věty o počítání 

s logaritmy, 
- exponenciální a logaritmická rovnice. 

Žák 
- vysvětlí pojem posloupnost, 
- určí posloupnost výčtem prvků, vzorcem 

pro n-tý člen, rekurentně, graficky, 
- určí vlastnosti posloupnosti (konečnost, 

nekonečnost, růst,…), 
- rozliší aritmetickou a geometrickou po-

sloupnost, 
- používá vzorce pro dané posloupnosti, 
- využije získané vědomosti ve výpočtech 

z praxe. 

  3. Posloupnost: 
- pojem posloupnost, 
- rekurentní posloupnost, 
- aritmetická posloupnost, 
- geometrická posloupnost, 
- užití posloupností v úlohách zaměře-

ných na úrokování, střádání, umořo-
vání,… 

   4. Písemné práce a jejich opravy 
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Matematika – 3. ročník 

Výsledky a kompetence Tematické celky 
Žák 
- navrhne řešení pravoúhlého trojúhelníku 

pomoci goniometrických funkcí, 
- převádí stupňovou a obloukovou míru, 
- určí základní velikost úhlu, 
- definuje goniometrické funkce obecného 

úhlu, 
- načrtne grafy jednotlivých funkcí a určí 

jejich vlastnosti, 
- ovládá vztahy mezi goniometrickými 

funkcemi, 
- řeší goniometrické rovnice, 
- upravuje výrazy s využitím vzorců, 
- řeší obecný trojúhelník s využitím sinové 

a kosinové věty. 

  1. Goniometrie a trigonometrie: 
- definice goniometrických funkcí 

v pravoúhlém trojúhelníku, 
- řešení pravoúhlého trojúhelníku, 
- oblouková míra, orientovaný úhel 

a jeho velikost, 
- vztahy mezi goniometrickými funk-

cemi, 
- goniometrické rovnice, 
- sinová a kosinová věta, 
- řešení obecného trojúhelníku. 

Žák 
- určuje vzájemnou polohu dvou přímek, 

přímky a roviny, dvou rovin, odchylku 
dvou přímek, přímky a roviny,  

- určuje povrch a objem základních těles 
s využitím funkčních vztahů 
a trigonometrie. 

  2. Stereometrie: 
- základní stereometrické pojmy, 
- polohové a metrické vlastnosti bodů, 

přímek a rovin, 
- povrch a objem těles (hranol, válec, 

kužel,…) 

Žák 
- užívá vzorce pro počet variací, permutací 

a kombinací (event. s opakováním), 
- počítá s faktoriály a kombinačními čísly, 
- využívá vlastností kombinačních čísel, 
- využívá binomické věty, 
- vysvětlí základní pojmy statistiky 

a pravděpodobnosti. 

  3. Kombinatorika, pravděpodobnost, 
statistika: 
- variace, permutace, kombinace, 
- binomická věta, 
- náhodný pokus a náhodný jev, 
- četnost a pravděpodobnost náhodné-

ho jevu, 
- pravděpodobnost sjednocení jevů, 

opačného jevu, průniku jevů, 
- podmíněná pravděpodobnost. 

Žák 

procvičí a prohloubí vědomosti získané 
předcházejícím studiem. 

Opakování: 
- mocniny, odmocniny a výrazy, 
- rovnice a nerovnice, 
- funkce, 
- posloupnosti,  
- geometrie v rovině a prostoru. 

   4. Písemné práce a jejich opravy 
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Matematika – 4. ročník 

Výsledky a kompetence Tematické celky 
Žák 
- využívá algebraický i goniometrický tvar 

komplexního čísla, 
- používá početní operace s komplexními 

čísly, 
- řeší kvadratické rovnice v oboru kom-

plexních čísel. 

  1. Komplexní čísla: 
- algebraický a goniometrický tvar 

komplexního čísla, 
- absolutní hodnota komplexního čísla, 
- základní početní operace 

s komplexními čísly, 
- kvadratické rovnice. 

Žák 
- určí souřadnice vektoru, 
- vysvětlí pojmy: rovnost vektoru, jednot-

kový vektor, opačný vektor, směrový 
a normálový vektor přímky, směrnice 
přímky, 

- provádí operace s vektory (součet a rozdíl 
vektorů, součin čísla a vektoru, skalární 
součin vektorů, úhel vektorů, 

- rozpozná a vyjádří různé tvary přímky 
(obecné, parametrické, směrnicové), 

- využívá různá vyjádření přímek, 
- určuje vzájemnou polohu přímek, 
- určuje vzdálenosti bodů, přímek, 
- charakterizuje kružnici, 
- načrtne kružnici, 
- řeší vzájemnou polohu přímky a kružni-

ce. 

  2. Analytická geometrie: 
- souřadnice bodu v rovině, 
- vzdálenost dvou bodů, střed úsečky, 
- vektory (operace s vektory), 
- přímka a její analytické vyjádření, 
- vzájemná poloha přímek, 
- metrické vztahy bodů, přímek, 
- kružnice, 
- vzájemná poloha přímky a kružnice. 

Žák 

procvičí a prohloubí vědomosti získané 
předcházejícím studiem. 

Opakování: 
- kombinatorika, 
- komplexní čísla, 
- analytická geometrie. 

   3. Písemné práce a jejich opravy 
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 Tělesná výchova 

Název vyučovacího předmětu: Tělesná výchova 

Kód a název oboru vzdělání: 63–41-M/02 Obchodní akademie 

Název ŠVP: Obchodní akademie Chotěboř 

Stupeň vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou 

Délka a forma vzdělávání: 4 roky; denní studium 

Datum platnosti: od 1. září 2017, počínaje prvním ročníkem 

Hodinová dotace: 2;2;2;2 

Obecné cíle 

Cílem předmětu je získání pozitivního vztahu k pravidelným pohybovým aktivitám ve 

vlastním denním režimu jako k přirozené a nezbytné součásti zdravého životního stylu 

moderního člověka. 

Charakteristika učiva 

Základní učivo tvoří teoretické poznatky, průpravná, kondiční, relaxační a jiná cvičení, 

gymnastika, atletika, pohybové a sportovní hry, moderní pohybové formy (aerobic, 

powerjóga, bodystyling).  

Pojetí výuky 

Obsah předmětu je koncipován do tematických okruhů, v jejich rámci je učivo členěno 

na poznatky, potřebné návyky a pohybové činnosti. Je možno zařadit rozšiřující učivo 

jako je bruslení, lyžování a turistika, dále outdoorové sporty, např. lezení na umělé 

stěně. 

Hodnocení výsledků žáků 

Hodnocení se řídí klasifikačním řádem školy. 

Přínos k rozvoji klíčových kompetencí 

Žák prostřednictvím studia tohoto předmětu  

– uvažuje o otázkách zdravého životního stylu, 

– si uvědomuje význam pohybové aktivity a její využití ve volném čase (péče o své 

fyzické a  duševní zdraví), 

– je schopen se vyjadřovat přiměřenou odbornou terminologií a vystupovat v souladu 

se zásadami kultury projevu a chování, 

– je schopen aktivně se zapojovat do týmové práce, přijímat a odpovědně plnit svěřené 

úkoly, 

– má základní dovednosti a všeobecný přehled v procvičených rozšiřujících pohybo-

vých směrech jako bruslení, lezení na umělé stěně, vybraných outdoorových činnos-

tech, popř. lyžování. 

Průřezová témata 

Člověk a svět práce; Člověk a životní prostředí; Člověk v demokratické společnosti. 

Mezipředmětové vztahy 

– biologie, fyzika. 
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Realizace odborných kompetencí 

Tělesná výchova – 1. ročník 

Výsledky a kompetence Tematické celky 
Žák 
- rozumí významu přípravy organismu 

(zahřátí, protažení) před pohybovou akti-
vitou i významu péče o tělo (strečink, re-
laxace, zásady hygieny) po skončení po-
hybové aktivity, 

- rozliší a vysvětlí pojmy zátěž, únava, 
odpočinek, jednostranná zátěž, příčiny 
svalové nerovnováhy, 

- rozumí a umí používat základní názvoslo-
ví běžně používané při pohybových aktivi-
tách, 

- dokáže rozlišit výrazy rychlost, vytrvalost, 
síla a pohyblivost, 

- chápe význam pojmů aktivní zdraví 
a zdravý životní styl, 

- rozumí významu hygieny a bezpečnosti 
při pohybových aktivitách, 

- dokáže reagovat a poskytnout první 
pomoc, 

- chápe význam výrazu fair play, dokáže ho 
uplatňovat (pohybové aktivity, sportovní 
diváctví), umí potlačit projevy negativních 
emocí spojených se sportem, 

- vysvětlí pojem doping a možné následky, 
- dokáže rozlišit negativní vliv alkoholu, 

tabáku a drog na pohybovou aktivitu (vý-
konnost, tělesnou zdatnost), 

- dokáže vyhledat potřebné informace 
z oblasti zdravého životního stylu (zdraví 
a pohybu), dokáže o nich diskutovat, 
analyzovat a hodnotit, 

- umí si připravit vhodné soubory cvičení 
pro zdraví. 

  1.  Teoretické poznatky: 
- zásady přípravy organismu před po-

hybovou aktivitou a její ukončení, 
- zátěž a odpočinek, 
- všeobecné a teoretické poznatky 

z teorie kultury, úspěchy sportovců 
na ME, MS, OH, 

- terminologie pohybových aktivit, 
- základní pohybové aktivity rozvíjející 

rychlostní, vytrvalostní, silové 
a pohybové předpoklady, 

- pojem aktivní zdraví, zdravý životní 
styl, psychosomatika, zdravá výživa  

- hygiena a bezpečnost při pohybových 
činnostech, 

- první pomoc, 
- fair play jednání, sportovní diváctví, 
- rozdíly mezi TV a sportem žen 

a mužů, 
- rozdíly mezi rekreačním a vrcholovým 

sportem, 
- negativní jevy ve sportu, 
- oblast zdraví a pohybu, 
- význam pohybu pro zdraví, 
- prostředky k regeneraci organismu, 

kompenzačním cvikům a celkové re-
laxaci, zásady správného držení těla 
a příslušná cvičení 

Žák 
- zvládá správnou techniku, 
- prokáže úroveň rychlostních 

a vytrvalostních schopností, 
- dodržuje zásady bezpečnosti. 

  2. Atletika: 
- běhy (sprint, vytrvalostní, střední 

i delší tratě, kross), atletická abeceda 
- skok do dálky, 
- hod míčkem, granátem, oštěpem, 

technika hodu diskem 
- vrh koulí,  
- štafetový běh. 

Žák 
- zvládá správnou techniku, 
- dokáže spojit jednotlivé akrobatické 

prvky v jednoduché akrobatické řady 
s využitím doplňujících prvků (obraty, 
skoky a poskoky). 

  3. Gymnastika: 
- všeobecně pohybově rozvíjející cviče-

ní, 
- akrobatické prvky (kotoul vpřed, vzad 

a jejich obměny, přemet stranou – 
dívky, stoj na rukou, váha předklon-
mo, 

- cvičení na nářadí (přeskok přes kozu, 
hrazda, kruhy, žebřiny, trampolína), 

- šplh (tyč, lano), 
- cvičení s náčiním (švihadlo, míč). 



 69

Žák 
- rozumí obrannému a útočnému systému 

hry, 
- umí technicky správně ovládat míč, 
- rozpozná základní chyby a provinění proti 

pravidlům dané hry, 
- dokáže se zapojit do organizace turnajů 

a soutěží, 
- ovládá pravidla hry (dokáže rozhodovat, 

vést zápis o utkání). 

  4. Sportovní hry: 
- volejbal a jeho modifikace(herní čin-

nosti jednotlivce, herní systémy, her-
ní kombinace, rozhodování), 

- basketbal a street bool -herní činnos-
ti jednotlivce, herní systémy 
a kombinace, rozhodování), 

- fotbal, futsal, nohejbal (herní činnosti 
jednotlivce, herní kombinace 
a systém, rozhodování), 

-  atypické sportovní hry (softball, tee-
bool, floorball, ringo, frisbee, badmin-
ton, soft tenis, tennis). 

- základy házené, modifikace 
Žák  
- zvládá správnou techniku cviků, 
- rozumí významu posilování 

a protahování, 
- uplatňuje osvojené kroky ve složitějších 

choreografiích. 

  5. Moderní pohybové formy: 
- aerobic, 
- bodystyling, strečink, 
- powerjóga, 
- cvičení na fittballech a s overbally. 
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Tělesná výchova – 2. ročník 

Výsledky a kompetence Tematické celky 
Žák 
- rozumí významu přípravy organismu 

(zahřátí, protažení) před pohybovou akti-
vitou i významu péče o tělo (strečink, re-
laxace, zásady hygieny) po skončení po-
hybové aktivity, 

- rozliší a vysvětlí pojmy zátěž, únava, 
odpočinek, jednostranná zátěž, příčiny 
svalové nerovnováhy, 

- rozumí a umí používat základní názvoslo-
ví běžně používané při pohybových aktivi-
tách, 

- dokáže rozlišit výrazy rychlost, vytrvalost, 
síla a pohyblivost, 

- chápe význam pojmů aktivní zdraví 
a zdravý životní styl, 

- rozumí významu hygieny a bezpečnosti 
při pohybových aktivitách, 

- dokáže reagovat a poskytnout první 
pomoc, 

- chápe význam výrazu fair play, dokáže ho 
uplatňovat (pohybové aktivity, sportovní 
diváctví), umí potlačit projevy negativních 
emocí spojených se sportem, 

- vysvětlí pojem doping a možné následky, 
- dokáže rozlišit negativní vliv alkoholu, 

tabáku a drog na pohybovou aktivitu (vý-
konnost, tělesnou zdatnost), 

- dokáže vyhledat potřebné informace 
z oblasti zdravého životního stylu (zdraví 
a pohybu), dokáže o nich diskutovat, 
analyzovat a hodnotit, 

- umí si připravit vhodné soubory cvičení 
pro zdraví. 

  1.  Teoretické poznatky: 
- zásady přípravy organismu před po-

hybovou aktivitou a její ukončení, 
- zátěž a odpočinek, 
- všeobecné a teoretické poznatky 

z teorie kultury, úspěchy sportovců 
na ME, MS, OH, 

- terminologie pohybových aktivit, 
- základní pohybové aktivity rozvíjející 

rychlostní, vytrvalostní, silové 
a pohybové předpoklady, 

- pojem aktivní zdraví, zdravý životní 
styl, psychosomatika, zdravá výživa  

- hygiena a bezpečnost při pohybových 
činnostech, 

- první pomoc, 
- fair play jednání, sportovní diváctví, 
- rozdíly mezi TV a sportem žen 

a mužů, 
- rozdíly mezi rekreačním a vrcholovým 

sportem, 
- negativní jevy ve sportu, 
- oblast zdraví a pohybu, 
- význam pohybu pro zdraví, 
- prostředky k regeneraci organismu, 

kompenzačním cvikům a celkové re-
laxaci, zásady správného držení těla 
a příslušná cvičení 

Žák 
- zvládá správnou techniku, 
- prokáže úroveň rychlostních 

a vytrvalostních schopností, 
- dodržuje zásady bezpečnosti. 

  2. Atletika: 
- běhy (sprint, vytrvalostní, střední 

i delší tratě, kross), atletická abeceda 
- skok do dálky, 
- hod míčkem, granátem, oštěpem, 

technika hodu diskem 
- vrh koulí,  
- štafetový běh. 

Žák 
- zvládá správnou techniku, 
- dokáže spojit jednotlivé akrobatické 

prvky v jednoduché akrobatické řady 
s využitím doplňujících prvků (obraty, 
skoky a poskoky). 

  3. Gymnastika: 
- všeobecně pohybově rozvíjející cviče-

ní, 
- akrobatické prvky (kotoul vpřed, vzad 

a jejich obměny, přemet stranou – 
dívky, stoj na rukou, váha předklon-
mo, 

- cvičení na nářadí (přeskok přes kozu, 
hrazda, kruhy, žebřiny, trampolína), 

- šplh (tyč, lano), 
- cvičení s náčiním (švihadlo, míč). 
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Žák 
- rozumí obrannému a útočnému systému 

hry, 
- umí technicky správně ovládat míč, 
- rozpozná základní chyby a provinění proti 

pravidlům dané hry, 
- dokáže se zapojit do organizace turnajů 

a soutěží, 
- ovládá pravidla hry (dokáže rozhodovat, 

vést zápis o utkání). 

  4. Sportovní hry: 
- volejbal a jeho modifikace(herní čin-

nosti jednotlivce, herní systémy, her-
ní kombinace, rozhodování), 

- basketbal, street bool (herní činnosti 
jednotlivce, herní kombinace 
a systémy, rozhodování), 

- fotbal, futsal, nohejbal (herní činnosti 
jednotlivce, herní kombinace, systém, 
rozhodování), 

-  atypické sportovní hry (softball, tee-
bool, floorball, ringo, frisbee, badmin-
ton, soft tenis, tennis). 

- základy házené, modifikace 
Žák  
- zvládá správnou techniku cviků, 
- rozumí významu posilování 

a protahování, 
- uplatňuje osvojené kroky ve složitějších 

choreografiích. 

  5. Moderní pohybové formy: 
- aerobic, 
- bodystyling, strečink, 
- powerjóga, 
- cvičení na fittballech a s overbally. 
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Tělesná výchova – 3. ročník 

Výsledky a kompetence Tematické celky 
Žák 
- rozumí významu přípravy organismu 

(zahřátí, protažení) před pohybovou akti-
vitou i významu péče o tělo (strečink, re-
laxace, zásady hygieny) po skončení po-
hybové aktivity, 

- rozliší a vysvětlí pojmy zátěž, únava, 
odpočinek, jednostranná zátěž, příčiny 
svalové nerovnováhy, 

- rozumí a umí používat základní názvoslo-
ví běžně používané při pohybových aktivi-
tách, 

- dokáže rozlišit výrazy rychlost, vytrvalost, 
síla a pohyblivost, 

- chápe význam pojmů aktivní zdraví 
a zdravý životní styl, 

- rozumí významu hygieny a bezpečnosti 
při pohybových aktivitách, 

- dokáže reagovat a poskytnout první 
pomoc, 

- chápe význam výrazu fair play, dokáže ho 
uplatňovat (pohybové aktivity, sportovní 
diváctví), umí potlačit projevy negativních 
emocí spojených se sportem, 

- vysvětlí pojem doping a možné následky, 
- dokáže rozlišit negativní vliv alkoholu, 

tabáku a drog na pohybovou aktivitu (vý-
konnost, tělesnou zdatnost), 

- dokáže vyhledat potřebné informace 
z oblasti zdravého životního stylu (zdraví 
a pohybu), dokáže o nich diskutovat, 
analyzovat a hodnotit, 

- umí si připravit vhodné soubory cvičení 
pro zdraví. 

  1.  Teoretické poznatky: 
- zásady přípravy organismu před po-

hybovou aktivitou a její ukončení, 
- zátěž a odpočinek, 
- všeobecné a teoretické poznatky 

z teorie kultury, úspěchy sportovců 
na ME, MS, OH, 

- terminologie pohybových aktivit, 
- základní pohybové aktivity rozvíjející 

rychlostní, vytrvalostní, silové 
a pohybové předpoklady, 

- pojem aktivní zdraví, zdravý životní 
styl, psychosomatika, zdravá výživa  

- hygiena a bezpečnost při pohybových 
činnostech, 

- první pomoc, 
- fair play jednání, sportovní diváctví, 
- rozdíly mezi TV a sportem žen 

a mužů, 
- rozdíly mezi rekreačním a vrcholovým 

sportem, 
- negativní jevy ve sportu, 
- oblast zdraví a pohybu, 
- význam pohybu pro zdraví, 
- prostředky k regeneraci organismu, 

kompenzačním cvikům a celkové re-
laxaci, zásady správného držení těla 
a příslušná cvičení 

Žák 
- zvládá správnou techniku, 
- prokáže úroveň rychlostních 

a vytrvalostních schopností, 
- dodržuje zásady bezpečnosti. 

  2. Atletika: 
- běhy (sprint, vytrvalostní, střední 

i delší tratě, kross), atletická abeceda 
- skok do dálky, 
- hod míčkem, granátem, oštěpem, 

technika hodu diskem 
- vrh koulí,  
- štafetový běh. 

Žák 
- zvládá správnou techniku, 
- dokáže spojit jednotlivé akrobatické 

prvky v jednoduché akrobatické řady 
s využitím doplňujících prvků (obraty, 
skoky a poskoky). 

  3. Gymnastika: 
- všeobecně pohybově rozvíjející cviče-

ní, 
- akrobatické prvky (kotoul vpřed, vzad 

a jejich obměny, přemet stranou – 
dívky, stoj na rukou, váha předklon-
mo, 

- cvičení na nářadí (přeskok přes kozu, 
hrazda, kruhy, žebřiny, trampolína), 

- šplh (tyč, lano), 
- cvičení s náčiním (švihadlo, míč). 
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Žák 
- rozumí obrannému a útočnému systému 

hry, 
- umí technicky správně ovládat míč, 
- rozpozná základní chyby a provinění proti 

pravidlům dané hry, 
- dokáže se zapojit do organizace turnajů 

a soutěží, 
- ovládá pravidla hry (dokáže rozhodovat, 

vést zápis o utkání). 

  4. Sportovní hry: 
- volejbal (herní činnosti jednotlivce, 

herní systémy, herní kombinace, 
rozhodování, modifikace), 

- basketba, street bool (herní činnosti 
jednotlivce, herní kombinace 
a systémy, rozhodování), 

- fotbal, futsal, nohejbal (herní činnosti 
jednotlivce, herní kombinace, rozho-
dování), 

-  atypické sportovní hry (softball, tee-
bool, floorball, ringo, frisbee, badmin-
ton, soft tenis, tennis). 

- základy házené - modifikace 
Žák  
- zvládá správnou techniku cviků, 
- rozumí významu posilování 

a protahování, 
- uplatňuje osvojené kroky ve složitějších 

choreografiích. 

  5. Moderní pohybové formy: 
- aerobic, 
- bodystyling, strečink, 
- powerjóga, 
- cvičení na fittballech a s overbally. 
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Tělesná výchova – 4. ročník 

Výsledky a kompetence Tematické celky 
Žák 
- rozumí významu přípravy organismu 

(zahřátí, protažení) před pohybovou akti-
vitou i významu péče o tělo (strečink, re-
laxace, zásady hygieny) po skončení po-
hybové aktivity, 

- rozliší a vysvětlí pojmy zátěž, únava, 
odpočinek, jednostranná zátěž, příčiny 
svalové nerovnováhy, 

- rozumí a umí používat základní názvoslo-
ví běžně používané při pohybových aktivi-
tách, 

- dokáže rozlišit výrazy rychlost, vytrvalost, 
síla a pohyblivost, 

- chápe význam pojmů aktivní zdraví 
a zdravý životní styl, 

- rozumí významu hygieny a bezpečnosti 
při pohybových aktivitách, 

- dokáže reagovat a poskytnout první 
pomoc, 

- chápe význam výrazu fair play, dokáže ho 
uplatňovat (pohybové aktivity, sportovní 
diváctví), umí potlačit projevy negativních 
emocí spojených se sportem, 

- vysvětlí pojem doping a možné následky, 
- dokáže rozlišit negativní vliv alkoholu, 

tabáku a drog na pohybovou aktivitu (vý-
konnost, tělesnou zdatnost), 

- dokáže vyhledat potřebné informace 
z oblasti zdravého životního stylu (zdraví 
a pohybu), dokáže o nich diskutovat, 
analyzovat a hodnotit, 

- umí si připravit vhodné soubory cvičení 
pro zdraví. 

  1.  Teoretické poznatky: 
- zásady přípravy organismu před po-

hybovou aktivitou a její ukončení, 
- zátěž a odpočinek, 
- všeobecné a teoretické poznatky 

z teorie kultury, úspěchy sportovců 
na ME, MS, OH, 

- terminologie pohybových aktivit, 
- základní pohybové aktivity rozvíjející 

rychlostní, vytrvalostní, silové 
a pohybové předpoklady, 

- pojem aktivní zdraví, zdravý životní 
styl, psychosomatika, zdravá výživa  

- hygiena a bezpečnost při pohybových 
činnostech, 

- první pomoc, 
- fair play jednání, sportovní diváctví, 
- rozdíly mezi TV a sportem žen 

a mužů, 
- rozdíly mezi rekreačním a vrcholovým 

sportem, 
- negativní jevy ve sportu, 
- oblast zdraví a pohybu, 
- význam pohybu pro zdraví, 
- prostředky k regeneraci organismu, 

kompenzačním cvikům a celkové re-
laxaci, zásady správného držení těla 
a příslušná cvičení 

Žák 
- zvládá správnou techniku, 
- prokáže úroveň rychlostních 

a vytrvalostních schopností, 
- dodržuje zásady bezpečnosti. 

  2. Atletika: 
- běhy (sprint, vytrvalostní, střední 

i delší tratě, kross), atletická abeceda 
- skok do dálky, 
- hod míčkem, granátem, oštěpem, 

technika hodu diskem 
- vrh koulí,  
- štafetový běh. 

Žák 
- zvládá správnou techniku, 
- dokáže spojit jednotlivé akrobatické 

prvky v jednoduché akrobatické řady 
s využitím doplňujících prvků (obraty, 
skoky a poskoky). 

  3. Gymnastika: 
- všeobecně pohybově rozvíjející cviče-

ní, 
- akrobatické prvky (kotoul vpřed, vzad 

a jejich obměny, přemet stranou – 
dívky, stoj na rukou, váha předklon-
mo, 

- cvičení na nářadí (přeskok přes kozu, 
hrazda, kruhy, žebřiny, trampolína), 

- šplh (tyč, lano), 
- cvičení s náčiním (švihadlo, míč). 
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Žák 
- rozumí obrannému a útočnému systému 

hry, 
- umí technicky správně ovládat míč, 
- rozpozná základní chyby a provinění proti 

pravidlům dané hry, 
- dokáže se zapojit do organizace turnajů 

a soutěží, 
- ovládá pravidla hry (dokáže rozhodovat, 

vést zápis o utkání). 

  4. Sportovní hry: 
- volejbal (herní činnosti jednotlivce, 

herní systémy, herní kombinace, 
rozhodování, modifikace), 

- basketba, street bool (herní činnosti 
jednotlivce, herní kombinace 
a systémy, rozhodování), 

- fotbal, futsal, nohejbal (herní činnosti 
jednotlivce, herní kombinace, rozho-
dování), 

-  atypické sportovní hry (softball, tee-
bool, floorball, ringo, frisbee, badmin-
ton, soft tenis, tennis). 

- základy házené - modifikace 
Žák  
- zvládá správnou techniku cviků, 
- rozumí významu posilování 

a protahování, 
- uplatňuje osvojené kroky ve složitějších 

choreografiích. 

  5. Moderní pohybové formy: 
- aerobic, 
- bodystyling, strečink, 
- powerjóga, 
- cvičení na fittballech a s overbally. 
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Informační technologie 

Název vyučovacího předmětu: Informační technologie 

Kód a název oboru vzdělání: 63–41-M/02 Obchodní akademie 

Název ŠVP: Obchodní akademie Chotěboř 

Stupeň vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou 

Délka a forma vzdělávání: 4 roky; denní studium 

Datum platnosti: od 1. září 2017, počínaje prvním ročníkem 

Hodinová dotace: 2;2;2;2 

Obecné cíle 

V předmětu informační technologie si žáci vytvoří základní představu o výpočetní 

technice, naučí se ovládat a využívat standardní vybavení počítače. Žáci získají kom-

petence pro práci s běžným softwarem pro řešení ekonomických úloh, vyhotovování 

písemností a vyhledávání informací. Žáci jsou vedeni k chápání a správnému užívání 

pojmů z oblasti hardware, software a práci v síti. Základní znalosti práce s grafikou 

jsou rozvíjeny tak, aby jejich využití posloužilo v pracovních dokumentech i pro všech-

ny typy prezentací. Významnou součástí dosažených kompetencí je plné zvládnutí 

práce s informacemi v sítích, ale také samostatná tvorba jednoduché webové stránky. 

Charakteristika učiva 

Předmět informační technologie připravuje žáky k tomu, aby byli schopni pracovat 

s informačními a komunikačními prostředky a efektivně je využívali i v jiných předmě-

tech, v dalším studiu, v soukromém a občanském životě. 

Pojetí výuky 

Stěžejní formou výuky je individuální práce žáka na počítači. Těžiště výuky spočívá 

v provádění praktických úkolů. Ve výuce je kladen důraz na samostatnou práci 

a řešení komplexních úloh. Při výuce je uplatňován projektový přístup s důrazem na 

týmovou práci. 

Hodnocení výsledků žáků 

Základem pro hodnocení je průběžná klasifikace individuálně zadávaných úkolů. Dů-

raz je kladen především na praktické dovednosti. Hodnocení se řídí podle klasifikační-

ho řádu. 

Přínos k rozvoji klíčových kompetencí 

V předmětu jsou rozvíjeny zejména kompetence komunikativní a  kompetence využívat 

prostředky informačních a komunikačních technologií a efektivně pracovat 

s informacemi 

Průřezová témata 

Člověk a svět práce; Občan v dem. společnosti; Informační a komunikační technologie. 

Mezipředmětové vztahy 

– statistika, písemná a elektronická komunikace, ekonomika, matematika. 
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Realizace odborných kompetencí 

Informační technologie – 1. ročník 

Výsledky a kompetence Tematické celky Poznámka 
Žák 
- rozlišuje kategorie HW a SW, 
- umí vysvětlit základní princip čin-

nosti počítače, 
- chápe strukturu ukládaných dat 

a možností jejich uložení, 
- ovládá základní operace se soubory. 

  1. Operační systémy – Microsoft 
Windows: 
- historie, 
- základní části počítače 

a jejich funkce, periférie po-
čítače, 

- data – způsob záznamu dat, 
- základní pojmy – soubor, 

strom, adresář… 

 

Žák 
- používá internet jako základní ote-

vřený informační zdroj a využívá je-
ho přenosové a komunikační mož-
nosti, 

- pracuje s elektr. poštou. 

  2. Počítačové sítě, internet – 
mail, web: 
- internetový prohlížeč, 
-  informační zdroje na www, 
-  elektronická komunikace, 
-  práce s informacemi. 

 

Žák 
- umí nastavit parametry dokumentu, 
- zná a používá základní typografická 

pravidla, 
- ovládá editaci, formátování, styly, 

tvorbu tabulek a objektů, 
- dokáže využít vlastností hromadné 

korespondence, 
- dokáže efektivně upravit rozsáhlý 

textový dokument dle požadavků. 

  3. Textový editor – MS Word: 
- nástroje editoru, 
- tabulky, grafy, schémata, 
- základy typografie, 
- hromadná korespondence, 

(úvodem 2. ročníku) 

Souhrnné 
praktické 
procvičování 
(úvodem 
2. ročníku) 
 
Projektové 
vyučování 
 

Informační technologie – 2. ročník 

Výsledky a kompetence Tematické celky Poznámka 
Žák 
- orientuje se v prostředí tabulkového 

procesoru, 
-  vytvoří tabulku, 
- umí vytvořit vzorce, 
-  používat funkce, 
- graficky prezentuje data. 

  4. Tabulkové procesory – MS 
Excel: 
- základní možnosti progra-

mu, 
- formátování, 
- práce s více tabulkami, 
- tvorba grafu, 
- práce s grafickými objekty, 
- databázové funkce. 

Projektové 
vyučování  
 

 



 78

Informační technologie – 3. ročník 

Výsledky a kompetence Tematické celky Poznámka 
Žák 
- navrhne a vytvoří strukturu jedno-

duché databáze, 
- vytvoří tabulky, výběrové 

a aktualizační dotazy, 
- dovede vytvořit požadované sestavy. 

  5. Databázové systémy: 
- datab. systém MS ACCESS, 
- tabulky, 
- dotazy, relace a propojení, 
- formuláře, 
- sestavy. 

Souhrnné 
praktické 
procvičování 
tabulek 
a databází  

Žák 
- chápe souvislosti mezi základními 

parametry grafického dokumentu, 
- dokáže posoudit vhodnost použití 

rastrové a vektorové grafiky, 
- zvládá převody mezi různými formá-

ty, 
- umí změnit a nastavit parametry 

grafického objektu, 
- dokáže vytvořit jednoduchý rastrový 

obrázek, 
- dokáže vytvořit jednoduchý vektoro-

vý obrázek. 

  6. Počítačová grafika: 
- vektorová grafika (Zoner 

Callisto), nástroje, 
- prvky grafiky, 
- bitmapové a vektorové ob-

rázky, použití grafiky, for-
máty souborů, 

- bitmapová grafika (Zoner 
Media Explorer, Paint Shop 
Pro,) 

- základní pojmy, 

Projektové 
vyučování  
 

Informační technologie – 4. ročník 

Žák 
- dokáže vytvořit jednoduchý rastrový 

obrázek, 
- dokáže pořídit a upravit snímek, 

upravit jej pro různé účely použití 
- dokáže vytvořit koláž 
 
- umí nastavit základní vlastnosti 

jednotlivých snímků, 
- dovede doplnit animační prvky 

a multimediální prostředky 
 
- zná základní rozdíly mezi používa-

nými prostředky pro tvorbu www 
stránek, 

- umí vytvořit jednoduché www strán-
ky, 

- dokáže umístit vytvořené stránky na 
internetovém serveru, 

- dovede aktualizovat údaje na vytvo-
řených www stránkách. 

- získání obrázku – z obrazovky, 
skener, fotoaparát, internet, 

- úpravy obrázku – rotace, ořez, 
jas, kontrast, histogram, geo-
metrie, velikost,… 

- výběr oblasti a koláže, vrstvy.   
 

7. Počítačová prezentace – Power 
Point: 
- prostředí prezentačního 

programu, 
- rozvržení snímku, 
- základy animací, 
- multimediální prezentace 

 
8. Tvorba stránek WWW: 
- tvorba pomocí HTML kódu, 
- tvorba pomocí FrontPage, 
- vytvoření vlastních stránek 

a publikování na internetu. 

 

   9. Novinky HW – průběžně  
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Písemná a elektronická komunikace 

Název vyučovacího předmětu: Písemná a elektronická komunikace 

Kód a název oboru vzdělání: 63–41-M/02 Obchodní akademie 

Název ŠVP: Obchodní akademie Chotěboř 

Stupeň vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou 

Délka a forma vzdělávání: 4 roky; denní studium 

Datum platnosti: od 1. září 2017, počínaje prvním ročníkem 

Hodinová dotace: 2;3;2;0 

Obecné cíle 

Cílem předmětu je zvýšení produktivity a kvality práce na počítači, kdy psaní deseti-

prstovou hmatovou metodou je základním předpokladem pro efektivní ovládání počí-

tače a tvoří základy tzv. klávesnicové gramotnosti. 

Výuka rozvíjí samostatné logické uvažování a pěstuje kultivovaný písemný projev ne-

jen z hlediska vhodné odborné stylizace, ale také logické, věcné a především gramatic-

ké správnosti. V oblasti elektronické komunikace jsou žáci vedeni k jejímu využívání 

a stylizují písemnosti ve vyhovující formální úpravě v souladu s normou pro úpravu 

písemnosti. 

Charakteristika učiva 

Do prvního ročníku je zařazen tematický celek Základy psaní na klávesnici. Vyučuje se 

výukovým programem. Žák se seznámí s klávesnicí psacího stroje a počítače a naučí 

se ji ovládat desetiprstovou hmatovou metodou. Dále se žák naučí pořizovat záznam 

podle přímého diktátu a upravovat text podle korekturních znamének.  

Ve druhém ročníku v celku Normalizovaná úprava písemností podle ČSN 01 6910 se 

naučí upravovat obchodní dopisy, psaní adres na obálky a do adresových rámečků. 

V dalších celcích druhého ročníku se naučí vypracovávat jednoduché právní písem-

nosti, vnitropodnikové písemnosti, žádosti občanů. Součástí výuky jsou i projektová 

vyučování. 

Ve třetím ročníku jsou probírány tematické celky Vytváření jednoduchých tabulek 

s využitím tabulkového procesoru, Založení dokumentace (způsob zpracování písem-

ností v podniku), Personální písemnosti (především životopis a žádost o místo). Sou-

částí výuky jsou i projektová vyučování. 

Pojetí výuky 

Vzdělávání ve vyučovacím předmětu písemná a elektronická komunikace směřuje k: 

– rychlému a přesnému ovládání klávesnice PC desetiprstovou hmatovou metodou, 

– využívání editační funkce textového editoru, 

– samostatné stylizaci standardních písemností, 

– správné aplikaci požadavků normalizované úpravy písemností při vypracování do-

kumentů, 

– vytváření písemností a tabulek na dobré profesionální úrovni, tj. věcně, jazykově 

i formálně správně, 
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– běžné práci s elektronickou poštou a využívání komunikace prostřednictvím in-

ternetu. 

Výuka probíhá zásadně v odborné učebně vybavené počítači, kde se využívá výukový 

program ZAV. 

Hodnocení výsledků žáků 

Základem pro hodnocení výkonů v psaní jsou písemné zkoušky, ve kterých se posuzu-

je dosažená rychlost a přesnost podle limitů. U vyhotovených písemností se hodnotí 

věcný obsah, stylizace, pravopis a formální úprava podle normy. Dále se klasifikuje 

úroveň vypracování tabulek a písemné zkoušky z pravidel ČSN. Při klasifikaci na konci 

klasifikačního období se v 1. ročníku přihlíží k počtu napsaných cvičení výukového 

programu ZAV. V rámci druhého a třetího ročníku žáci povinně absolvují projektová 

vyučování, jejichž hodnocení je součástí výsledné známky z předmětu. Hodnocení je 

v souladu s klasifikačním řádem. 

Přínos k rozvoji klíčových kompetencí 

Žák ovládá klávesnici počítače desetiprstovou hmatovou metodou a využívá editační 

funkce textového editoru. Na základě znalostí normalizované úpravy a organizace 

písemného styku samostatně stylizuje základní standardní písemnosti. Učí se pozná-

vat a osvojovat poznatky, pracovní postupy a nástroje potřebné pro kvalifikovaný vý-

kon povolání a pro uplatnění se na trhu práce. Učí se pracovat a jednat zodpovědně, 

cílevědomě, soustředěně, vytrvale a pečlivě. Žák si vytváří odpovědný přístup k plnění 

svých povinností a respektuje stanovená pravidla. Rozvíjí své volní vlastnosti a přijímá 

odpovědnost za vlastní myšlení, rozhodování, jednání a chování. Žáci jsou schopni 

samostatně zpracovávat texty na běžná i odborná témata a různé pracovní materiály 

a snaží se dodržovat jazykové a stylistické normy a odbornou terminologii. V oblasti 

personálních kompetencí si žáci stanovují cíle a priority podle svých osobních schop-

ností, přijímají hodnocení výsledků své práce a způsobu jednání. 

Průřezová témata 

Člověk a svět práce; Informační a komunikační technologie; Člověk v dem. společnosti. 

Mezipředmětové vztahy 

Informační technologie, právo, účetnictví, ekonomika, anglický jazyk, německý jazyk, 

český jazyk a literatura 

Realizace odborných kompetencí 

Písemná a elektronická komunikace – 1. ročník 

Výsledky a kompetence Tematické celky Poznámka 

Žák 
- seznámí se s výukovým pro-

gramem, přihlásí se do sítě, 
volí individuální postup, 

- je schopen napsat klasifikační 
program ve výukovém pro-
gramu ZAV. 

  1. Základy psaní na klávesnici 
pomocí výukového programu 
ZAV: 
- psaní na klávesnici všemi 

deseti a naslepo, 
- zvyšování přesnosti 

a rychlosti psaní. 

Výstup: 
splnění 1200 lekcí 
programu ZAV 
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Žák 
- píše podle diktátu, 
- provádí vyznačené korektury. 

  2. Psaní podle diktátu,  
autorská korektura 

Výstup: 
více než 40 korek-
tur za časový limit  
10 minut 

Písemná a elektronická komunikace – 2. ročník 

Výsledky a kompetence Tematické celky Poznámka 

Žák 
- zpracuje obchodní dopis podle 

normy, 
- dokáže vypracovat adresy na 

obálky a na štítcích. 

  1. Normalizovaná úprava písem-
ností (ČSN 01 6910) 
- pravidla stylizace dopisů, 
- psaní adres. 

Výstup: 
souhrnný příklad 

Žák 
- ovládá zásady práce a etiku 

práce s e-mailem, 
- je schopen nastavení účtů 

a jejich následné využití ve 
výuce. 

  2. Elektronická komunikace  

Žák 
- sestaví a napíše na počítači 

žádosti občanů organizacím. 

  3. Žádosti občanů Výstup: 
souhrnný příklad 

Žák 
- sestaví a napíše na počítači 

plnou moc, dlužní úpis, potvr-
zenku formou individuální sty-
lizace, 

- je schopen udělit podnikovou 
procesní a obchodní plnou 
moc. 

  4. Jednoduché právní  
písemnosti: 
- dlužní úpis, 
- potvrzenka, 
- plná moc, 
- plná moc prokura. 

Projektové vyučo-
vání 

Žák 
- zpracuje na počítači příkazy, 

směrnice, oběžníky a pokyny, 
- vyplní formuláře přípravy 

a ukončení pracovní cesty –
a pomocí internetu vyhledá 
a zpracuje potřebné údaje, 
orientuje se v zákoně 
o náhradách služebních cest, 

- stylizuje pozvánky na porady 
a jednání, vytvoří v příslušném 
programu prezenční listiny 
a připraví k vytištění, 

- vyhotoví zápisy z porad, 
- připraví a na počítači zpracuje 

vnitřní sdělení vedoucích pra-
covníků. 

-   5. Vnitropodnikové písemnosti: 
- písemnosti při organizaci 

a řízení podniku, 
- písemnosti při pracovních 

cestách, 
- organizace porad a jednání, 
- vnitřní sdělení. 

Výstup: 
souhrnný příklad 

Žák 
- rozlišuje hotovostní 

a bezhotovostní styk (zahrnout 
i možnost platby na poště), 

- připraví založení účtu, smlou-
vu, podpisové vzory, 

- ovládá Internetbanking – 
ukázka prostředí a způsob za-
bezpečení, demo, 

- vyhotovuje příkaz k úhradě, 
příkaz k inkasu, hromadné 
příkazy, trvalý příkaz, poklad-
ní složenky, šek. 

  6. Písemnosti při platebním styku Výstup: 
souhrnný příklad 

Žák   7. Písemný styk s poštou Projektové vyučo-
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- vyhotovuje podací lístek, 
cenné psaní, dopis na dobír-
ku, s dodejkou, dobírkovou 
poukázku. 

vání 

Žák 
- zvyšuje rychlost a přesnost 

psaní, – dosahuje 200 a více 
úhozů za minutu s přesností 
do 0,50 %. 

  8. Příprava na státní zkoušku ze 
psaní na klávesnici 

 

Písemná a elektronická komunikace – 3. ročník 

Výsledky a kompetence Tematické celky Poznámka 

Žák 
- zpracuje na počítači tabulky 

podle zásad pro jejich vytvá-
ření. 

 

  1. Vytváření jednoduchých tabu-
lek s využitím tabulkového 
procesoru 

Výstup: 
vypracování tabul-
ky podle zásad ke 
státní zkoušce ze 
zpracování písem-
ností 

Žák 
- stylizuje a napíše na počítači 

osobní dopisy zaměstnancům. 

  2. Osobní dopisy: 
- blahopřání, kondolence, do-

poručení, pozvánka, podě-
kování, omluva neúčasti. 

Výstup: 
souhrnný příklad 

Žák 
- zestylizuje a napíše na počíta-

či písemnosti při uzavírání 
kupní smlouvy, 

- pomocí tiskopisů na internetu 
vyplní daňový doklad, dodací 
list, 

- napíše a stylizuje korespon-
denci při neplnění smluv. 

  3. Komunikace v obchodním 
styku: 
- prodej a nákup zboží 

a služeb, 
- realizace dodávky. 

Projektové vyučo-
vání 

Žák 
- zpracuje na počítači životopis 

formou souvislého textu, 
- vypracuje strukturovaný 

životopis i dle evropských pa-
rametrů, 

- sestaví dotčené písemnosti. 

  4. Personální písemnosti: 
- před uzavřením pracovního 

poměru, 
- při uzavření pracovního po-

měru, 
- při ukončení pracovního 

poměru. 

Výstup: 
zpracování vlast-
ního životopisu 
a sestavení fiktiv-
ních písemností 
k pracovnímu 
poměru 

Žák 
- si vyzkouší státnice na zkouš-

ku, opis, písemnost, tabulka, 
časté chyby u státnic. 

  5. Příprava na státní zkoušku ze 
zpracování korespondence 
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Ekonomika 

Název vyučovacího předmětu: Ekonomika 

Kód a název oboru vzdělání: 63–41-M/02 Obchodní akademie 

Název ŠVP: Obchodní akademie Chotěboř 

Stupeň vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou 

Délka a forma vzdělávání: 4 roky; denní studium 

Datum platnosti: od 1. září 2017, počínaje 1. ročníkem 

Hodinová dotace: 4;3;3;3 

Obecné cíle 

Ekonomika vychází z poznatků, které se týkají rozvinutého tržního hospodářství, 

a s ostatními ekonomickými předměty je základem odborného vzdělání. 

Charakteristika učiva 

Ekonomické vzdělávání umožňuje žákům získat znalosti o základech ekonomiky 

a přehled o základních faktech národního hospodářství v mezinárodním kontextu 

vývoje.  

Pojetí výuky 

Učivo 1. ročníku je zaměřeno na vysvětlení základních ekonomických pojmů, jako jsou 

cíle a základy hospodaření, podnik, podnikání, podnikové činnosti, finanční hospoda-

ření podniku. 

Učivo 2. ročníku prohlubuje vědomosti získané v 1. ročníku, směřuje ke zvládnutí 

znalostí o národním a světovém hospodářství, marketingu, zásobách a logistice, dlou-

hodobém majetku a lidských zdrojích v podniku a bezpečnosti práce 

Učivo 3. ročníku je zaměřeno na finanční trh, financování podniku a obchodní činnosti 

podniku. 

Učivo 4. ročníku prohlubuje znalosti v oblasti prodejní činnosti, managementu 

a finančního trhu (osobní finance).  

Hodnocení výsledků žáků 

Hodnocení je v souladu s klasifikačním řádem. 

Přínos k rozvoji klíčových kompetencí  

Předmět rozvíjí zejména kompetence komunikativní, personální a sociální. Dále kom-

petence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám, kompetence využívat 

prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat s informacemi. 

Průřezová témata 

Občan v demokratické společnosti; Člověk a životní prostředí; Člověk a svět práce; 

Informační a komunikační technologie 



 84

Mezipředmětové vztahy 

− účetnictví, 

− právo, 

− ekonomie, 

− statistika, 

− hospodářský zeměpis, 

− písemná a elektronická komunikace. 

Realizace odborných kompetencí 

Ekonomika −−−− 1. ročník 

Výsledky a kompetence Tematické celky 
Žák 
- chápe rozmanitost a vývoj potřeb a uvádí 

příklady, 
- na příkladech z běžného života aplikuje 

základní pojmy, 
- vymezí výrobní faktory pro určitou čin-

nost, 
- srovná hospodárné a nehospodárné počí-

nání, 
- vysvětlí vznik tržní rovnováhy, důsledky 

působení trhu a úlohu zisku. 

  1. Podstata fungování tržní ekonomiky: 
- potřeby, životní úroveň vzácnost, obě-

tovaná příležitost, racionální chování, 
- výrobní faktory, ekonomický koloběh, 
- podstata tržní ekonomiky (nabídka, 

poptávka, tržní rovnováha), 
- zisk jako ekonomický stimul. 

Žák 
- vymezí podnikání a charakterizuje jednot-

livé právní formy podnikání s pomocí ob-
chodního zákoníku, 

- charakterizuje s pomocí živnostenského 
zákona podmínky pro provozování živnos-
tí, druhy živností, 

- naznačí realizaci jednoduchého podnika-
telského záměru, 

- uvede příklady k jednotlivým složkám 
řízení, 

- odliší zrušení s likvidací a bez likvidace. 

  2. Podnikání: 
- organizace – členění, 
- podnikání, podnikatelský záměr, 
- živnosti, 
- obchodní společnosti, 
- neziskové organizace, 
- podnikatelský záměr, 
- jednání jménem podniku, 
- zrušení a zánik podniku, 
- neziskové organizace, 
- management – pojem a složky řízení, 
- zrušení a zánik podniku. 

Žák 
- vymezí jednotlivé marketingové nástroje, 
- rozliší základní druhy oběžného majetku, 
- provádí jednoduché propočty stanovení 

spotřeby materiálu a velikosti nákupu, 
kapacity a využití dlouhodobého majetku, 

- vypočte daňové a účetní odpisy, 
- orientuje se v pracovní smlouvě, 
- provede jednoduchý výpočet hrubé a čisté 

mzdy, 
- odliší jednotlivé oblasti hlavní činnosti. 

  3. Podnikové činnosti: 
- marketing – základní charakteristika, 
- marketingové nástroje, 
- oběžný majetek – plánování, pořízení, 

skladování, spotřeba, evidence, 
- dlouhodobý majetek – členění, pláno-

vání, opotřebení a odpisy, vyřazení 
a evidence, 

- zaměstnanci – členění, plánování, zís-
kávání, pracovněprávní vztah, 

- odměňování, péče, evidence, 
- hlavní činnost – vymezení, produktivi-

ta práce, 
- odbyt – činnosti, smlouvy. 
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Výsledky a kompetence Tematické celky Poznámka 
Žák 
- odliší typické náklady podle 

probíraného členění, 
- provádí jednoduché výpočty 

spojené se snižováním nákladů, 
- chápe vzájemné souvislosti 

ceny, zisku a velikosti prodeje, 
- provádí jednoduché výpočty 

spojené se zvyšováním výnosů, 
- provede jednoduché rozdělení 

zisku, 
- srovná hotovostní 

a bezhotovostní placení, odliší 
zisk a platební schopnost. 

  4. Základy finančního hospoda-
ření podniku: 
- náklady-členění možnosti 

snižování, 
- cena – nákladový 

a marketingový přístup, 
- výnosy – členění, možnosti 

zvyšování, 
- hospodářský výsledek, 
- daně – charakteristika daní 

z příjmů a DPH, 
- rozdělení zisku, 
- hotovostní a bezhotovostní 

placení. 

Výstup: 
souhrnný příklad 

 

Ekonomika −−−− 2. ročník 

Výsledky a kompetence Tematické celky Poznámka 
Žák 
- uvádí příklady podniků ve vy-

braných odvětvích národního 
hospodářství, 

- posoudí význam celních 
a dalších dohod. 

  5. Národní a světové hospodář-
ství: 
- uspořádání národního hos-

podářství, úloha velkých 
podniků v ekonomice, uka-
zatele vývoje ekonomiky, 

- mezinárodní obchod –
příčiny existence, skladba, 

- obchodní politika, charakte-
ristika EU. 

 

Žák 
- vysvětlí souvislost segmentu 

trhu, pozice produktu a nástroje 
marketingu, 

- provede samostatně jednoduchý 
průzkum nebo zpracuje jedno-
duchý marketingový plán 
a prezentuje výsledky, 

- odhadne význam vrstev produk-
tu pro spotřebitele, 

- odhadne pružnost poptávky 
u určitých druhů produktů, 

- stanoví vhodnou úroveň ceny, 
- navrhne vhodný reklamní pro-

středek, 
- posoudí dopady publicity. 

  6. Marketing: 
- význam marketingu, marke-

tingový plán, SWOT analý-
za, marketingová strategie, 

- průzkum trhu, 
- produkt, komplexní výro-

bek, 
- cena – tvorba ceny, změny 

ceny, strategie tvorby ceny, 
- pružnost poptávky, 
- distribuce – prodejní cesty, 

jejich srovnání, 
- propagace – reklama, osob-

ní prodej, podpora prodeje, 
publicita.  

Projektové vyučo-
vání 

Žák 
- vypočítává ukazatele obratu 

zásob ,plánovanou spotřebu ma-
teriálu, základní limity a normy 
zásob, plánovaný nákup, 

- orientuje se v požadavcích na 
výběr dodavatele a postupu po-
řízení materiálu. 

  7. Zásoby a logistika: 
- zásoby, rychlost obratu zá-

sob, spotřeba materiálu, li-
mity a normy zásob, 

- řízení zásob a nákupu, 
- logistika, 
- skladování. 

Výstup: 
souhrnný příklad 
 
Projektové vyučo-
vání 

Žák 
- vypočte kapacitu a její využití, 

navrhne vhodné opatření ke 
zvýšení kapacity, 

- hodnotí efektivnost investic, 

  8. Dlouhodobý majetek: 
- dlouhodobý majetek kapaci-

ta – výpočet, využití, 
- pořízení dlouhodobého ma-

jetku – důvody, formy prů-

Projektové vyučo-
vání 
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- srovná vlastní a cizí zdroje 
financování, 

- orientuje se ve splátkovém 
kalendáři leasingu. 

běh, 
- hodnocení investic, 
- financování investic, fi-

nanční leasing. 
 

Žák 
- vypočte potřebu zaměstnanců, 
- orientuje se v získávání a výběru 

zaměstnanců, 
- orientuje se v povinnostech 

podniku vůči úřadu práce, 
- odliší pracovní smlouvy 

a dohody o pracích mimo pra-
covní poměr, 

- provádí mzdové výpočty. 

  9. Lidské zdroje v podniku: 
- zaměstnanci personální 

práce a plány, 
- zjištění potřeby zaměstnan-

ců, získávání a výběr, 
- pracovně právní vztah, 

hodnocení a rozmísťování 
zaměstnanců, 

- mzdy a mzdové předpisy. 
 

Souhrnné prak-
tické procvičování  

Ekonomika −−−− 3. ročník 

Výsledky a kompetence Tematické celky Poznámka 
Žák 
- odliší krátkodobé a dlouhodobé 

cenné papíry, majetkové papíry 
a dluhopisy, 

- vypočte úroky z vkladů a úvěrů, 
úrokový výnos, 

- pracuje se základními bankov-
ními dokumenty, orientuje se 
v platebních kartách, 

- orientuje se v typických vklado-
vých a úvěrových produktech 
a možnostech zajištění úvěrů, 

- používá kurzovní lístek 
a provádí základní výpočty 
s valutami as devizami, vyčísluje 
kursové rozdíly, 

- provede jednoduché srovnání 
výhodnosti penzijního připojiš-
tění a stavebního spoření 
s jinými možnostmi uložení pe-
něz, 

- orientuje se v nabídce pojišťova-
cích produktů, 

- charakterizuje význam burzy, 
odliší RM systém a burzu. 

10. Finanční trh: 
- peníze a jejich formy, 
- cenné papíry, 
- úrokování a diskontování, 
- finanční trh, 
- banky-centrální banka, 
- komerční banky-aktivní, 

pasivní a ostatní služby, 
- kursovní lístek ČNB 

a ostatních bank, 
- investiční společnosti, 
- podílové fondy, 
- penzijní fondy, stavební 

spořitelny, 
- pojišťovny, základní druhy 

pojištění, 
- mezinárodní finanční insti-

tuce, 
- burza-druhy burz, podmín-

ky obchodování, 
- RM systém. 

Projektové vyučo-
vání 

Žák 
- rozliší pravidelné a nepravidelné 

příjmy a výdaje, na základě toho 
sestaví rozpočet domácnosti, 

- navrhne jak řešit schodkový 
rozpočet, 

- navrhne způsoby, jak využít 
volné finanční prostředky (spo-
ření, produkty se státním pří-
spěvkem, cenné papíry, nemovi-
tosti …), 

- posoudí způsoby zajištění úvě-
ru, vysvětlí jak se vyvarovat 
předlužení, 

- vysvětlí způsoby stanovení 
úrokových sazeb a rozdíl mezi 

11. Finanční gramotnost: 
- hospodaření domácností – 

rozpočet domácnosti, 
- přebytek finančních pro-

středků, 
- nedostatek finančních pro-

středků, 
- práva spotřebitele, 
- důsledky neznalosti 

smlouvy včetně jejich všeo-
becných podmínek. 
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úrokovou sazbou a RPSN, 
- na příkladech vysvětlí jak uplat-

ňovat práva spotřebitele. 
Žák 
- v typovém příkladu navrhne 

postup vedoucí ke snížení ná-
kladů, 

- vypočte zvýšení nebo snížení 
výnosů vzniklé změnou prodeje 
nebo ceny, 

- zpracuje kalkulaci úplných 
nákladů přirážkovou metodou, 

- sestaví jednoduchý rozpočet 
přímých a režijních nákladů, 

- sestaví jednoduchý zakladatel-
ský rozpočet, 

- zpracuje kalkulaci neúplných 
nákladů, 

- rozhodne na základě výsledků 
obou kalkulací o přijetí zakázky, 
o vhodné výši ceny, 

- zjistí bod zvratu a interpretuje 
výsledky, 

- posoudí možnost užití peněz 
s ohledem na výnos, riziko, li-
kviditu, 

- zhodnotí vhodnost užití krátko-
dobých a dlouhodobých zdrojů, 

- sestaví platební kalendář, 
- schematicky vypočte cash-flow, 
- vypočte a interpretuje výsledky 

ukazatelů skladby zdrojů, ren-
tability a solvence. 

12. Financování podniku: 
- náklady jejich řízení, 
- výnosy jejich řízení, 
- kalkulace úplných nákladů, 
- rozpočty-zakladatelský, vni-

tropodnikových útvarů, 
- kalkulace neúplných nákla-

dů, bod zvratu, 
- finanční řízení – cíle, fi-

nanční plán, výnos, riziko, 
likvidita, 

- vlastní a cizí kapitál, 
- běžné a mimořádné finan-

cování, 
- krátkodobé financování -

pracovní kapitál, řízení li-
kvidity a solvence, zdroje 
krátkodobého financování, 

- dlouhodobé financování, 
- cash-flow, 
- finanční analýza. 

 

Souhrnné prak-
tické procvičování 
 
 

Ekonomika −−−− 4. ročník 

Výsledky a kompetence Tematické celky Poznámka 
Žák 
- na příkladech charakterizuje 

výrobní proces, přípravu výroby, 
řízení výroby, 

- vypočte velikost vhodné zásoby 
výrobků, 

- v typovém příkladu vypočítá 
úspory z rozsahu, 

- odhadne ekologické dopady 
výrobního programu, 

- na příkladu vysvětlí postup při 
nákupu a prodeji zboží, 

- na příkladu ukáže obchodní 
marži a stanovení prodejní ceny. 

13. Hlavní činnost podniku: 
- výrobní proces, výrobní pro-

gram, příprava výroby, říze-
ní výroby, 

- úspory z rozsahu, 
- ekologické dopady výrobní 

činnosti, 
- obchod, provozní jednotky 

obchodu, 
- služby. 

 
 

Žák 
- na příkladu vysvětlí sjednávání 

kupní smlouvy a její potřebný 
obsah, 

- posoudí vhodnost použitého 
způsobu placení, 

- na příkladu charakterizuje 
postup při realizaci dodávky, 

- vybere vhodný způsob dopravy, 

14. Prodejní činnosti: 
- plánování prodeje, sjedná-

vání obchodu uzavření 
smlouvy a její obsah, 

- realizace dodávky – expedi-
ce, zajištění dopravy 
a pojištění, 

- sjednávání obchodu při vý-
vozu a dovozu, kupní 

Výstup: 
Souhrnná úloha 
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- orientuje se v základních doku-
mentech obchodního případu, 

- odliší nejdůležitější dodací pod-
mínky, 

- vybere vhodnou platební pod-
mínku pro vývoz a dovoz, 

- na typovém příkladu odvodí 
postup celního řízení. 

smlouva, realizace dodávky 
v mezinárodním obchodě, 
celní řízení, 

- dodací a platební podmínky. 

Žák 
- použije základní rozhodovací 

metody na typovém příkladu, 
- sestaví jednoduchý plán 

v hmotných a peněžních jednot-
kách s využitím norem, 

- graficky znázorní organizaci 
podniku, 

- hodnotí vhodnost a účinnost 
motivačních nástrojů, navrhne 
vhodný způsob motivace, 

- provede plnění plánu, vyvodí 
závěry z výsledků. 

15. Management: 
- plánování, 
- rozhodování, 
- organizování, 
- motivace a vedení, 
- kontrola. 

 
 

 

Žák 
- vysvětlí základní úkoly 

a povinnosti organizace při za-
jišťování  BOZP, 

- uvede základní bezpečnostní 
požadavky při práci se zařízením 
na pracovišti a dbá na jejich do-
držování, 

- uvede příklady bezpečnostních 
rizik, nejčastější příčiny úrazů 
a jejich prevence. 

16. Bezpečnost práce: 
- řízení bezpečnosti práce 

v podmínkách organizace 
na pracovišti, 

- pracovněprávní problemati-
ka BOZP, 

- bezpečnost technických za-
řízení. 
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Právo 

Název vyučovacího předmětu: Právo 

Kód a název oboru vzdělání: 63–41-M/02 Obchodní akademie 

Název ŠVP: Obchodní akademie Chotěboř 

Stupeň vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou 

Délka a forma studia: 4 roky; denní studium 

Datum platnosti: od 1. září 2017, počínaje prvním ročníkem 

Hodinová dotace: 0;0;2;0 

Obecné cíle 

Předmět rozvíjí a doplňuje znalosti získané ve společenskovědních a odborných eko-

nomických předmětech. Žáci se učí orientovat v základních pramenech práva ústavní-

ho, občanského, obchodního, živnostenského, pracovního, trestního, rodinného, 

správního 

Charakteristika učiva 

Předmět poskytuje přehled o systému práva a právním řádu ČR, utváří právní vědomí 

na potřebné úrovni a vede žáky k dodržování právních norem. 

Pojetí výuky 

Základní metoda výkladu je doplněna o individuální práci s internetem, jehož pomocí 

získávají žáci další informace. Žáci vypracovávají písemnosti podané individuálně 

zaměstnancem a zaměstnavatelem v oblasti pracovního práva, dále písemnosti 

z oblasti práva občanského a obchodního, které se týkají především závazkových vzta-

hů. Žáci pracují s denním a odborným tiskem, ze kterého zpracovávají formou referátů 

aktuální informace z oblasti práva. 

Hodnocení výsledků žáků 

Hodnocení je v souladu s klasifikačním řádem školy. 

Přínos k rozvoji klíčových kompetencí 

Předmět přispívá k rozvoji zejména kompetencí komunikativních, personálních, soci-

álních a kompetencí k pracovnímu uplatnění. Žáci budou schopni řešit samostatně 

běžné pracovní i mimopracovní problémy, využívat informačních a komunikačních 

technologií a efektivně pracovat s informacemi 

Průřezová témata 

Občan v demokratické společnosti; Člověk a svět práce; Člověk a životní prostředí. 

Mezipředmětové vztahy 

− informační technologie, 

− ekonomika, 

− občanská nauka, 

− písemná a elektronická komunikace. 
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Realizace odborných kompetencí 

Právo – 3. ročník 

Výsledky a kompetence Tematické celky Poznámka 
Žák 
- charakterizuje právní vědomí 

a mravního vědomí, 
- popíše právní řád ČR, 
- na příkladech jednotlivých typů 

právních předpisů vyloží pojem 
právní síly, 

- na konkrétních příkladech rozliší 
platnost a účinnost právních no-
rem, 

- vymezí pojem právní subjektivity, 
- vysvětlí pojem způsobilosti 

k právním úkonům, 
- vysvětlí rozdíl pojmů promlčení 

a prekluze práva. 

  1. Základy práva: 
- stát a právo, spravedl-

nost, právní vědomí, 
- právní řád, 
- systém práva, právo ve-

řejné a soukromé, 
- právní normy, druhy, 

působnosti, legislativní 
proces, 

- právní vztahy, právní 
skutečnosti, právní úko-
ny, prvky právního vzta-
hu, 

- význam času v právu. 

 

Žák 
- doloží, co vymezuje Ústava 

a Listina základních práv 
a svobod, 

- charakterizuje subjekty státní 
moci, 

- popíše soustavu soudů v ČR, 
činnost policie, soudů, advokacie 
a notářství. 

  2. Ústavní právo: 
- Ústava ČR, 
- Listina základních práv 

a svobod, 
- moc zákonodárná, vý-

konná a soudní, 
- policie, advokacie, notář-

ství. 

 

Žák 
- vyhledá v občanském zákoníku 

příslušnou právní úpravu, 
- rozliší hlavní typy pojmenovaných 

smluv, 
- uvede za jakých okolností 

a jakým způsobem lze uplatnit 
reklamační nárok, 

- vyhledá v občanském zákoníku 
právní úpravu dědění, 

- pojmenuje účastníky občanského 
soudního řízení a vysvětlí, k čemu 
občanské soudní řízení slouží. 

  3. Občanské právo: 
- pojem a prameny občan-

ského práva, 
- práva věcná – vlastnictví, 

spoluvlastnictví, 
- právo dědické, 
- odpovědnost za škodu, 
- druhy smluv – kupní, 

o dílo, nájemní, 
- občanské soudní řízení 

(pojem a prameny, 
účastníci, průběh, roz-
hodnutí, opravné pro-
středky). 

Projektové vyučování  

Žák 
- vysvětlí, v čem spočívá právní 

význam manželství a rodiny, 
- na příkladech vysvětlí jaký je 

rozdíl mezi osvojením, poručen-
stvím a pěstounskou péčí, 

- vysvětlí práva a povinnosti mezi 
manželi a mezi rodiči a dětmi. 

  4. Rodinné právo: 
- vznik a zánik manželství, 

vztahy mezi manželi, 
- vztahy mezi rodiči 

a dětmi, vyživovací po-
vinnost, 

- náhradní rodinná péče. 
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Výsledky a kompetence Tematické celky Poznámka 
Žák 
- vyhledá příslušná ustanovení 

v obchodním zákoníku, 
- orientuje se ve výpisu 

z obchodního rejstříku, 
- posoudí typové příklady nekalé 

soutěže, 
- popíše a odliší založení a vznik, 

zrušení a zánik obchodní společ-
nosti, 

- popíše obsah společenské 
smlouvy, 

- charakterizuje jednotlivé druhy 
obchodních společností 
a družstvo, 

- vysvětlí práva a povinnosti 
smluvních stran u konkrétní 
smlouvy, 

- srovná jednotlivé prostředky 
právního zajištění závazků, 

- posoudí jak lze řešit odpovědnost 
za vady, škodu a prodlení, 

- vyhotoví kupní smlouvu 
- popíše obsah smlouvy o dílo. 

  5. Obchodní právo: 
- pojem a prameny ob-

chodního práva, vztah 
občanského 
a obchodního práva, 

- základní pojmy (podni-
kání, podnikatel, podnik, 
obchodní majetek, ob-
chodní firma, jednání 
podnikatele, prokura, ob-
chodní rejstřík, hospo-
dářská soutěž, nekalá 
soutěž), 

- obchodní společnosti – 
založení, vznik, majetko-
vé poměry, zrušení, zá-
nik, 

- obchodní závazkové 
vztahy – charakteristika, 
vznik, zajištění závazku, 
zánik závazku, odpověd-
nost za splnění smlouvy, 

- jednotlivé typy smluv ob-
sažené v obchodním zá-
koníku a jejich podstatné 
části. 

Projektové vyučování  

Žák 
- vysvětlí co je a co není živnost, 
- uvede podmínky provozování 

živnosti, 
- zná označení provozovny, 
- rozliší ohlašovací a koncesovanou 

živnost, 
- na příkladu ukáže postup získání 

živnostenského oprávnění. 

  6. Živnostenské právo: 
- druhy živností, 
- živnostenské oprávnění – 

vznik a zánik, 
- živnostenský rejstřík. 
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Výsledky a kompetence Tematické celky Poznámka 
Žák 
- vyhledá příslušnou právní úpravu 

v zákoníku práce, 
- vysvětlí práva a povinnosti za-

městnance a zaměstnavatele 
a uvede, jak se bránit proti tomu, 
co je v rozporu s právní úpravou, 

- popíše povinné a další náležitosti 
pracovní smlouvy, 

- vyhotoví žádost o uzavření pra-
covního poměru, životopis, 

- vyhotoví pracovní smlouvu, 
- uvede způsoby ukončení pracov-

něprávního vztahu, 
- posoudí oprávněnost důvodů 

výpovědi a okamžitého zrušení 
pracovního poměru ze strany za-
městnavatele i zaměstnance, 

- vyhotoví písemností při ukončení 
pracovního poměru, 

- posoudí možnosti rozvržení pra-
covní doby a přestávek v práci, 

- posoudí nárok zaměstnance na 
dovolenou, 

- posoudí přípustnost sjednání 
dohody o provedení práce 
a dohody o pracovní činnosti. 

  7. Pracovní právo: 
- pojem a prameny pra-

covního práva, 
- účastníci pracovněpráv-

ního vztahu a jejich prá-
va – zaměstnanec, za-
městnavatel, kolektivní 
vyjednávání, 

- vznik pracovního poměru 
– pracovní smlouva, vol-
ba a jmenování, hlavní 
a vedlejší, 

- změna pracovněprávního 
vztahu, 

- skončení pracovněpráv-
ního vztahu – způsoby, 

- pracovní doba a doba 
odpočinku, přestávky 
v práci, 

- dovolená na zotavenou, 
- pracovní podmínky žen 

a mladistvých, 
- překážky v práci, 
- pracovní řád, pracovní 

kázeň, BOZP, 
- odpovědnost zaměstnan-

ce a zaměstnavatele za 
školu, 

- práce konané mimo pra-
covní poměr. 

 

Žák 
- vyhledá příslušnou úpravu 

v trestním zákoně,  
- odliší trestný čin od přestupku, 
- vysvětlí protiprávní jednání 

a právní následky trestní odpo-
vědnosti, 

- diskutuje o alternativních tres-
tech, o problémech kriminality 
a vězeňství. 

  8. Trestní právo: 
- pojem, členění, prameny, 
- trestní odpovědnost 

(trestné činy, přestupky), 
- tresty a ochranná opat-

ření, 
- trestní řízení, orgány 

činné v trestním řízení, 
- specifika trestné činnosti 

mladistvých. 

 

Žák 
- na konkrétních příkladech 

z praxe ilustruje, k čemu slouží 
správní řízení, 

- na příkladu ukáže postup při 
jednání se státní správou 
a postup projednávání přestupků. 

  9. Správní právo: 
- pojem, prameny, 
- správní řízení, řízení 

o přestupcích. 
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Účetnictví 

Název vyučovacího předmětu: Účetnictví 

Kód a název oboru vzdělání: 63–41-M/02 Obchodní akademie 

Název ŠVP: Obchodní akademie Chotěboř 

Stupeň vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou 

Délka a forma vzdělávání: 4 roky; denní studium 

Datum platnosti: od 1. září 2017, počínaje druhým ročníkem 

Hodinová dotace: 0;3;4;2+2 na PC 

Obecné cíle 

Účetnictví učí žáky komplexně chápat ekonomické jevy a procesy.  

Charakteristika učiva 

Ve druhém ročníku se učivo zabývá podstatou účetnictví a učí žáky vyhotovovat, pou-

žívat a zpracovávat účetní doklady. Žáci zvládnou základy účetnictví v syntetické evi-

denci. 

Třetí ročník je zaměřen na finanční účetnictví. Žáci si prohlubují své znalosti 

o účtování zásob, dlouhodobého a finančního majetku. Poznávají detailněji účtování 

zúčtovacích vztahů, kapitálových zdrojů, nákladů a výnosů. Na konci 3. ročníku, se-

stavují účetní uzávěrku a závěrku 

Ve čtvrtém ročníku vyúsťuje finanční účetnictví do finanční analýzy, na kterou nava-

zuje manažerské účetnictví a daňová evidence. Současně s touto výukou se seznamují 

žáci s účetnictvím a s daňovou evidencí na počítači. 

Pojetí výuky 

Cílem předmětu je vypěstovat v žácích schopnosti hodnotit číselné údaje získané účet-

nictvím pro podnikatelské rozhodování a řízení. Žáci se naučí pracovat s účtovou os-

novou, zaznamenávat účetní případy do deníku a hlavní knihy (ručně nebo na počíta-

či) a pracují s internetem a různými zákony. Ve výuce i při domácích úkolech řeší 

samostatně zadané úlohy i souvislé příklady.  

Hodnocení výsledků žáků 

Hodnocení je v souladu s klasifikačním řádem školy. 

Přínos k rozvoji klíčových kompetencí 

Předmět rozvíjí zejména kompetence k řešení problémů, k pracovnímu uplatnění 

a podnikatelským aktivitám, kompetence využívat prostředky informačních 

a komunikačních technologií a pracovat s informacemi. 

Průřezová témata 

Člověk a svět práce; Člověk v demokratické společnosti; Občan v demokratické společ-

nosti; Informační a komunikační technologie. 

Mezipředmětové vztahy 

− informační technologie, ekonomie; ekonomika, statistika. 
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Realizace odborných kompetencí 

Účetnictví – 2. ročník 

Výsledky a kompetence Tematické celky Poznámka 
Žák 
- seznámí se s podstatou 

a významem účetnictví, 
- umí se orientovat v právních před-

pisech. 

  1. Základy účetnictví: 
- podstata účetnictví, 
- význam informací, Zákon 

o účetnictví a další právní 
předpisy, 

- účetní zápisy, účetní knihy, 
opravy účetních zápisů. 

 

Žák 
- seznámí se s oběhem účetních 

dokladů, 
- umí opravit chyby v účetních 

dokladech. 

  2.  Účetní doklady: 
- podstata a význam, 
- druhy, náležitosti, oběh 

a vyhotovení účetních dokla-
dů, 

- opravy účetních zápisů. 

Souhrnné 
praktické 
procvičování 
Projektové 
vyučování 

Žák 
- je schopen sestavit jednoduchou 

rozvahu, 
- rozlišuje aktiva a pasiva, 
- zachytí změny na účtech, 
- účtuje podvojným způsobem. 

  3.  Základy účetnictví: 
- rozvaha a změny rozvahových 

stavů, 
- výsledovka – vznik účtů, 
- syntetická a analytická evi-

dence. 

 
 

Účetnictví – 3. ročník 

Žák 
- účtuje způsobem A i B podle do-

kladů, 
- vyhotoví příjemku a výdejku, 
- vede analytickou evidenci materiá-

lových zásob, 
- posoudí vhodnost volby způsobu 

účtování a oceňování zásob. 

  1. Finanční účetnictví: 
  Zásoby: 

- druhy zásob, jejich pořizování 
a oceňování, 

- účtování materiálu způsobem 
A i způsobem B, 

- účtování zboží, 
- zásoby vlastní výroby, 
- inventarizační rozdíly na zá-

sobách. 

Projektové 
vyučování 

Žák 
- účtuje o DM podle dokladů, 
- vyhotoví inventární kartu, 
- posoudí vhodnost volby způsobu 

odepisování, 
- umí zaúčtovat pořízení, prodej 

i vyřazení DM, 
- vypočítá splátkový kalendář při 

leasingu a umí ho zaúčtovat. 

 2. Dlouhodobý majetek: 
- účtování DM hmotného, 
- účtování DM nehmotného, 
- účtování DM finančního, 
- finanční leasing. 

Projektové 
vyučování 
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Výsledky a kompetence Tematické celky Poznámka 
Žák 
- zpracuje a vyhotoví pokladní do-

klady a platební doklady, 
- umí podle těchto dokladů účtovat, 
- vede pokladní knihu, 
- vypočte a zaúčtuje kurzové rozdíly, 
- účtuje nákup a prodej krátkodo-

bých cenných papírů. 

  3. Krátkodobý finanční majetek 
a krátkodobé finanční zdroje: 
- pokladna, pokladní doklady, 

ceniny, styk s bankou, 
- bankovní účty a úvěry, 
- krátkodobý finanční majetek. 

Výstup: 
souhrnný 
příklad 

Žák 
- účtuje faktury v syntetické 

i v analytické evidenci, vystaví pří-
kaz k úhradě, provede likvidaci 
faktury, 

- vypočítá výši mzdy, sociálního, 
zdravotního pojištění i zálohy na 
daň z příjmu a je schopen ji za-
účtovat, 

- zachytí DPH na vstupu a výstupu 
při obchodování v tuzemsku, vy-
počte DPH při obchodech v EU 
a s třetími zeměmi, 

- účtuje daňové povinnosti a jejich 
úhrady, rozlišuje účtování 
u zaměstnance a společníka. 

   4. Zúčtovací vztahy: 
- účtování krátkodobých pohle-

dávek a závazků z obchodního 
styku, 

- zaměstnanci, zdravotní 
a sociální pojištění, 

- účtování daní a dotací, 
- pohledávky a závazky ve vzta-

hu ke společníkům. 

 

Žák 
- rozlišuje význam vlastních a cizích 

zdrojů a důsledky jejich použití pro 
financování, 

- účtuje zvýšení a snížení základního 
kapitálu, 

- účtuje o tvorbě a použití fondů ze 
zisku, 

- vypočítá výši výsledku hospodaření 
a odsouhlasí je mezi účtem zisku 
a ztrát a rozvahou. 

   5. Kapitálové účty: 
- vlastní a cizí zdroje financo-

vání, 
- změny základního kapitálu, 
- účtování v různých právních 

formách podnikání, 
- rozdělování výsledku hospo-

daření. 

Výstup: 
souhrnný 
příklad 

Žák 
- aplikuje zásady účtování nákladů 

a výnosů, 
- účtuje náklady a výnosy ve finanč-

ním účetnictví, 
- chápe podstatu časového rozlišení 

nákladů a výnosů, 
- posoudí daňovou uznatelnost 

nákladů a výnosů podle zákona 
o dani z příjmu, 

- provede uzávěrku nákladových 
a výnosových účtů. 

   6. Náklady a výnosy: 
- účtování nákladů a výnosů, 
- časové rozlišení nákladů 

a výnosů. 
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Účetnictví – 4. ročník   

Výsledky a kompetence Tematické celky Poznámka 
Žák 
- vyhledá podklady pro výpočet 

základních ukazatelů finanční ana-
lýzy, vypočítá a interpretuje vybra-
né ukazatele pro řízení podniku. 

  1. Finanční analýza: 
- ukazatelé finanční analýzy 

(rentabilita, produktivita prá-
ce, účinnost kapitálu, majet-
ková struktura, likvidita). 

Projektové 
vyučování 
Souhrnné 
praktické 
procvičování 
 

Žák 
- vede peněžní deník a pomocné 

knihy, provede uzávěrkové opera-
ce. 

  2. Daňová evidence: 
- evidence příjmů a výdajů 

u plátců DPH. 

Výstup: 
souhrnný 
příklad 

Žák 
- sestaví kalkulaci úplných 

i neúplných nákladů, jednoduchý 
rozpočet, 

- účtuje náklady a výnosy hospodář-
ských středisek, 

- vyčíslí vnitropodnikový výsledek 
hospodaření. 

  3. Manažerské účetnictví: 
- hospodářská střediska, 
- kalkulace a rozpočty, 
- vnitropodnikové účetnictví. 

Výstup: 
souhrnný 
příklad 

Žák 
- aplikuje zásady podvojného účet-

nictví při účtování na počítači, 
- plynule účtuje běžné účetní přípa-

dy, 
- vyhotoví potřebné účetní doklady 

na počítači, 
- zpracuje účetní výkazy potřebné 

pro řízení i pro účetní závěrku. 

  4. Účetnictví vedené na počítači 
v programu Pohoda: 
- otevření účtů, 
- základní operace finančního 

účetnictví (pokladna, banka, 
pohledávky, závazky, mzdy, 
náklady, výnosy), 

- uzavření účtů, účetní závěrka. 

Výstup: 
- souhrnný 

příklad na 
účetnictví 

- souhrnný 
příklad na 
daňovou 
evidenci 

Žák 
- vyhotoví potřebné účetní doklady 

na počítači, 
- zpracuje účetní výkazy potřebné 

pro řízení, 
- provede uzávěrkové operace, 
- uzavře peněžní deník. 

  5. Daňová evidence vedená na 
počítači v programu Pohoda: 
- vedení příjmů a výdajů 

v peněžním deníku. 

Výstup: 
souhrnný 
příklad 

 

ŠVP jsou ve všech ročnících plněna s jednou výjimkou: 

Ve 4. ročníku – téma Finanční analýza je pouze zopakováno a zaměřeno na interpre-

taci ukazatelů a vzájemné vztahy mezi nimi. Důvody: 

– ukazatele finanční analýzy jsou již probrány v předmětu Ekonomika ve 3. roční-

ku  

– hodinová dotace účetnictví ve 4. ročníku je pouze 2 hodiny týdně, což je vzhle-

dem k přípravě na MZ a dalším probíraným tématům málo. 
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Statistika 

Název vyučovacího předmětu: Statistika 

Kód a název oboru vzdělání: 63–41-M/02 Obchodní akademie 

Název ŠVP: Obchodní akademie Chotěboř 

Stupeň vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou 

Délka a forma vzdělávání: 4 roky; denní studium 

Datum platnosti: od 1. září 2017, počínaje prvním ročníkem 

Hodinová dotace: 0;0;2;0 

Obecné cíle 

Cílem je seznámit žáky se zpracováním informací o hromadných jevech pomocí statis-

tických metod a jejich využití při poznávání a hodnocení hospodářství. Žáci jsou vede-

ni k tomu, aby na základě získaných vědomostí a dovedností pochopili souvislosti 

ekonomických jevů.  

Charakteristika učiva 

Struktura učiva: 

− základní statistické pojmy, 

− etapy statistických prací, 

− výpočty statistických charakteristik. 

Pojetí výuky 

Metoda výkladu je kombinována s využitím počítačů při prezentacích, výpočtech 

a tvorbě projektů (průzkum pomocí ankety, zpracování a vyhodnocení). 

Hodnocení výsledků žáků 

Hodnocení je v souladu s klasifikačním řádem školy. 

Přínos k rozvoji klíčových kompetencí 

Žák bude ovládat: 

− schopnost vybrat a získat vhodné informace, 

− využití, zpracování a vyhodnocení informací, 

− schopnost srovnávat a hodnotit podle vlastního úsudku, 

− přijetí odpovědnosti za vlastní rozhodování, 

− reálný odhad při řešení praktického problému, 

− rozvíjení vyjadřovacích schopností, 

− schopnost publikace vlastních zjištění a závěrů, 

− rozvíjení logického myšlení, schopnost analýzy a syntézy, dedukce, 

− pochopení nutnosti soustavně se vzdělávat. 

Průřezová témata 

Občan v demokratické společnosti; Informační a komunikační technologie. 

Mezipředmětové vztahy 

Matematika, informační technologie, ekonomika; ekonomie. 
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Realizace odborných kompetencí 

Statistika – 3. ročník 

Výsledky a kompetence Tematické celky Poznámka 
Žák 
- pozná důležitost informací pro 

rozhodování a řízení, 
- má povědomí o činnosti 

a významu státní statistické 
služby, 

- má přehled o zdrojích statistic-
kých dat, 

- orientuje se v masových medi-
ích včetně kritického hodnoce-
ní, 

- rozliší základní statistické 
pojmy. 

  1. Úvod do statistiky: 
- postavení a úkoly statis-

tiky, 
- organizace statistické 

služby, 
- zdroje dat, 
- základní statistické po-

jmy. 

 

Žák 
- je schopen získat, zpracovat 

a publikovat informace 
z individuálních průzkumů, 

- pochopí podstatu statistického 
zjišťování a zpracování dat tří-
děním, 

- rozliší mezi zdroji dat, 
- provede třídění údajů ručně 

i na počítači, 
- pojmenuje druhy statistických 

znaků, 
- umí se orientovat v použití 

grafů, 
- pochopí přednosti publikace 

pomocí tabulky a grafu, 
- provede statistický rozbor. 

  2. Statistické zpracování 
informací: 
- statistické zjišťování, 
- statistické třídění, 
- rozbor a prezentace dat – 

slovní popis, tabulky, 
grafy. 

Průzkum na zadané 
téma, včetně prezenta-
ce výsledků 

Žák 
- vybere vhodné charakteristiky, 
- vypočítá vybrané charakteristi-

ky a vyhodnotí, 
- vybere vhodný ukazatel 

k posouzení daného souboru, 
- zhodnotí výsledky a vyvodí 

z nich závěr, 
- provádí analytické vyrovnání 

časové řady přímkou, určí trend 
a odhad do budoucna, 

- zhodnotí míru závislosti dvou 
jevů. 

  3. Výpočty statistických cha-
rakteristik: 
- charakteristiky úrovně 

a variability, 
- poměrní ukazatelé, 
- časové řady, 
- regrese, korelace. 
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Ekonomie 

Název vyučovacího předmětu: Ekonomie 

Kód a název oboru vzdělání: 63–41-M/02 Obchodní akademie 

Název ŠVP: Obchodní akademie Chotěboř 

Stupeň vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou 

Délka a forma studia: 4 roky; denní studium 

Datum platnosti: od 1. září 2017, počínaje prvním ročníkem 

Hodinová dotace: 0;0;0;2 

Obecné cíle 

Výuka směřuje k tomu, aby žáci uměli prakticky aplikovat poznatky z ekonomie 

k řešení ekonomických problémů, sledovali průběžně aktuální dění v národní, evrop-

ské a světové ekonomice, dokázali odvodit dopady opatření hospodářské politiky ná-

rodní i v rámci EU. 

Charakteristika učiva 

Struktura učiva: 

− podstata fungování tržní ekonomiky (základní pojmy, zákony a zákonitosti, podsta-

tu a fungování trhu, jeho přednosti a nedostatky), 

− národní hospodářství, hospodářská politika (cíle a úkoly národního hospodářství, 

magický čtyřúhelník, hospodářská politiku, úloha státu), 

− světová ekonomika (poznatky o mezinárodní obchod, protekcionismus 

a liberalismus, ekonomická integrace), 

− globální aspekty světové ekonomiky (sociální problémy lidstva, globální problémy, 

nerovnoměrnost rozložení světové ekonomiky). 

Pojetí výuky 

Kromě klasických metod jako je výklad, přednáška, řízený rozhovor a cvičení se použí-

vají i metody využití samostatné aktivity žáků, např. referáty, vyhledávání aktuálních 

ekonomických informací a statistických dat, sledování a komentování aktuální eko-

nomické situace. 

Hodnocení výsledků žáků 

Hodnocení je v souladu s klasifikačním řádem školy.  

Přínos k rozvoji klíčových kompetencí 

Předmět rozvíjí zejména kompetence komunikativní, personální a sociální. Dále kom-

petence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám, kompetence využívat 

prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat s informacemi. 

Průřezová témata 

Člověk a svět práce; Člověk a životní prostředí; Informační a komunikační technologie; 

Člověk v demokratické společnosti. 
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Mezipředmětové vztahy 

− ekonomika, 

− právo, 

− dějepis, 

− hospodářský zeměpis, 

− statistika. 

Realizace odborných kompetencí 

Ekonomie – 4. ročník 

Výsledky a kompetence Tematické celky 
Žák 
- umí na příkladech z běžného života apli-

kovat základní pojmy (vzácnost, výrobní 
faktory), 

- chápe podstatu vzniku a fungování trhu, 
nabídku, poptávku, konkurenci 

- uvědomí si nedostatky trhu a úlohu státu. 

  1. Podstata fungování tržní ekonomiky: 
- výrobní faktory, vzácnost, obětovaná 

příležitost, 
- ekonomický koloběh, 
- podstata tržní ekonomiky, 
- nedostatky trhu, úloha státu, 
- zisk jako ekonomický stimul. 

Žák 
- chápe význam ukazatele HDP, 
- posoudí vývoj ekonomiky podle statistic-

kých údajů o ukazatelích magického 
čtyřúhelníku, 

- objasní příčiny a druhy nezaměstnanosti, 
- posoudí dopady inflace, 
-  vysvětlí příjmy a výdaje státního rozpoč-

tu, 
- odliší cíle expanzivní a restriktivní hospo-

dářské politiky, 
- odhadne vlivy základních opatření vnitřní 

měnové politiky a fiskální politiky na eko-
nomiku. 

  2. Národní hospodářství, hospodářská 
politika: 
- uspořádání a cíle národního hospo-

dářství, 
- magický čtyřúhelník, 
- soustava veřejných rozpočtů, rozpočet 

EU, strukturální fondy, 
- hospodářská politika, politika expan-

zivní a restriktivní, měnová politika, 
fiskální politika, 

- sociální politika. 

Žák 
- chápe důvody existence mezinárodního 

obchodu, 
- posoudí dopad základních opatření vnější 

obchodní a měnové politiky na ekonomi-
ku, srovná liberalismus 
a protekcionismus, 

- posoudí význam společného trhu EU. 

  3. Světová ekonomika: 
- mezinárodní obchod, protekcionismus 

a liberalismus, 
- vnější obchodní a měnová politika, 
- ekonomická integrace, charakteristika 

EU. 

Žák 
- pochopí vliv geografické polohy na eko-

nomický vývoj světových regionů a důvody 
nerovnoměrnosti rozložení světové eko-
nomiky, 

- dokáže vystihnout hlavní trendy vývoje 
současné světové ekonomiky, 

- pochopí příčiny hlavních globálních pro-
blémů lidstva, 

- dokáže se zorientovat v základech územ-
ního a strategického plánování 
a v otázkách regionální politiky 
a regionálního rozvoje. 

  4. Globální aspekty světové ekonomiky: 
- ekonomicko-geografické aspekty svě-

tové ekonomiky, 
- sociální problémy lidstva, 
- vztahy politiky a ekonomiky, 
- člověk a příroda, 
- územní plánování, regionální politika. 



 101

Hospodářský zeměpis 

Název vyučovacího předmětu: Hospodářský zeměpis 

Kód a název oboru vzdělání: 63–41-M/02 Obchodní akademie 

Název ŠVP: Obchodní akademie Chotěboř 

Stupeň vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou 

Délka a forma vzdělávání: 4 roky; denní studium 

Datum platnosti: od 1. září 2017, počínaje prvním ročníkem 

Hodinová dotace: 2;1;0;0 

Obecné cíle 

Hlavním cílem předmětu je studium vazeb lidské společnosti a přírodní sféry. Hospo-

dářský zeměpis rozvíjí geografické myšlení nezbytné pro chápání geografických, kul-

turních, politických a demografických souvislostí světové ekonomiky.  

Charakteristika učiva  

Žáci: 

− provádějí srovnání makroregionů, států, popř. oblasti podle daných kritérií včetně 

srovnání se svou zemí, 

− získávají z odborné literatury, statistických materiálů, sdělovacích prostředků nebo 

z internetu informace vztahující se k problematice a zpracovávají je do určité podo-

by, 

− orientují se v aktuální politické, ekonomické, demografické a ekologické situaci 

současného světa a jeho částí. 

Pojetí výuky 

Předmět hospodářský zeměpis vede k rozvíjení schopností pochopit vazby lidské spo-

lečnosti a přírodní sféry, rozvíjí geografické myšlení nezbytné pro pochopení geografic-

kých, kulturních, politických a demografických souvislostí světové ekonomiky. Zamě-

řuje se na vystižení základních vztahů a trendů, dynamiku jevů a procesů. 

Hodnocení výsledků žáků 

Hodnocení je v souladu s klasifikačním řádem  

Přínos k rozvoji klíčových kompetencí 

Předmět rozvíjí především kompetence občanské, komunikativní, personální, sociální 

a kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií 

a efektivně pracovat s informacemi. 

Průřezová témata 

Občan v demokratické společnosti; Člověk a životní prostředí. 

Mezipředmětové vztahy 

− dějepis, 

− informační technologie, 

− ekonomika, 

− občanská výchova. 
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Realizace odborných kompetencí 

Hospodářský zeměpis – 1. ročník 

Výsledky a kompetence Tematické celky 
Žák 
- vysvětlí rozdíl mezi světadílem 

a kontinentem, 
- objasní pojmy vyspělý Sever a nerozvinutý 

Jih, 
- rozdělí svět z ekonomického hlediska, 

uvede význam jádrových oblastí, 
- vysvětlí pojem HDP, 
- rozlišuje primární, sekundární, terciární 

a kvarterní sektor. 

  1. Hospodářské makroregiony světa: 
- světadíly a kontinenty, 
- vyspělý Sever, chudý Jih, 
- jádrové a periferní oblasti, 
- HDP, členění hospodářství na sektory, 
- rozlišení složek přírodní sféry (litosfé-

ra, atmosféra, hydrosféra, pedosféra 
a biosféra). 

Žák 
- uvede základní charakteristiku demogra-

fického vývoje, 
- uvede příklady osídlení, 
- charakterizuje náboženskou a jazykovou 

rozmanitost světa a potřebné informace 
vyhledá v atlase, v odborné literatuře, 

- diskutuje o sociálních problémech rozvojo-
vých států, 

- posoudí vliv geografické polohy na hospo-
dářský rozvoj, 

- zhodnotí úlohu přírodních faktorů na 
zemědělství, 

- charakterizuje surovinové zdroje, 
- diskutuje o využití alternativních zdrojů 

energie, 
- charakterizuje územní a odvětvovou struk-

turu světového průmyslu, 
- srovná zastoupení sektoru služeb 

v národních ekonomikách, 
- prezentuje hlavní oblasti cestovního ruchu 

ve světě, 
- charakterizuje proces zvyšování počtu 

nezávislých států, 
- rozlišuje státy podle formy vlády, územní 

organizace a způsobu vlády, 
- uvede mezinárodní politické a hospodářské 

organizace, objasní problémy v krizových 
oblastech světa. 

  2. Globální geografické aspekty světového 
hospodářství: 
Sociální problémy lidstva: 
- charakteristika demografického vývo-

je, 
- rozmístění obyvatel na Zemi, 
- sídelní aglomerace, konurbace, mega-

lopolis, městské a venkovské osídlení, 
- jazyková a náboženská rozmanitost 

světa, 
- sociální problémy rozvojových států. 
Světová ekonomika: 
- vývoj lidské společnosti 

a hospodářství, 
- vliv geografické polohy na hospodář-

ství, 
- ekonomické zahraniční vztahy. 
Politika a ekonomika: 
- politická mapa současného světa, 
- mezinárodní politické a hospodářské 

organizace, 
- krizové oblasti světa. 
Člověk a příroda: 
- životní prostředí, 
- porušování ekologické rovnováhy 
- přírodní a civilizační rizika, 
- trvale udržitelný rozvoj. 

Žák 
- vymezí jednotlivé regiony, 
- uvede důležité historické mezníky  
- vyhledá potřebné informace v atlase, 
- posoudí vliv přírodních podmínek na hos-

podářství Ameriky. 
- prezentuje turistické zajímavosti  
- provede srovnání hospodářství USA 

a Kanady, 
- charakterizuje ostatní státy Jižní Ameriky. 

  3. Severoamerický hospodářský makrore-
gion a jeho hlavní zájmová sféra: 
- Americký kontinent; přírodní pod-

mínky, obyvatelstvo, 
- Severní Amerika (Angloamerika), 
- USA – hospodářství, 
- Kanada – hospodářství, 
- Střední Amerika, 
- Jižní Amerika;  laplatské státy 

a andské státy. 
Žák 
- vymezí oblast, posoudí vliv přírodních 

podmínek na hospodářství, 
- diskutuje o ekologických, náboženských, 

národnostních a ekonomických problé-
mech zemí, 

  4. Asie: 
- politický a ekonomický vývoj Asie, 
- vymezení regionů, 
- Japonsko a Korea, 
- ekonomika Japonska a korejských 

států, 
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- charakterizuje politický a ekonomický 
vývoj Asie, 

- charakterizuje japonský ekonomický sys-
tém, 

- srovná ekonomickou a politickou situaci 
korejských států, 

- vysvětlí vliv politického vývoje na součas-
nou strukturu obyvatelstva, na nábožen-
ství a hospodářství, 

- srovná ekonomickou situaci států jihový-
chodní Asie, 

- srovná hospodářství států indického sub-
kontinentu. 

- Čína, 
- obyvatelstvo, 
- ekonomická situace Číny, 
- Jihovýchodní Asie, 
- obyvatelstvo a politický vývoj, 
- ekonomická situace jihovýchodní 

Asie, 
- Indický subkontinent, 
- historický vývoj, národnostní 

a náboženské složení, 
- demografická situace, 
- hospodářství indického subkontinen-

tu. 
Žák 
- posoudí vliv přírodních podmínek na hos-

podářství, srovná hospodářství států, 
- charakterizuje strukturu obyvatelstva, 
- diskutuje o příčinách a důsledcích nepříz-

nivé sociální situace v afrických státech, 
- objasní výjimečné ekonomické postavení 

JAR v Africe, 
- prezentuje místa cestovního ruchu 

v Africe. 

  5. Africký kontinent: 
- přírodní podmínky, 
- obyvatelstvo, 
- Subsaharská Afrika, 
- ekonomika severní a saharské Afriky, 
- Černošská Afrika, 
- vývoj regionu, 
- ekonomická a sociální situace, 
- Jihoafrická republika. 

Žák 
- vymezí region, 
- posoudí vliv přírodních podmínek na hos-

podářství, 
- porovná strukturu obyvatelstva, 
- srovná hospodářství, 
- prezentuje místa cestovního ruchu, 
- pracuje s mapami, s odbornou literaturou. 

  6. Austrálie a Oceánie: 
- vymezení regionu, 
- přírodní podmínky, 
- obyvatelstvo, 
- ekonomická situace regionu. 
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Hospodářský zeměpis – 2. ročník 

Výsledky a kompetence Tematické celky 
Žák 
- charakterizuje přírodní podmínky Evropy, 
- vyhledá informace o struktuře obyvatelstva 

a náboženství Evropy v atlase, v odborné 
literatuře, 

- vymezí geografickou polohu jednotlivých 
regionů Evropy, 

- posoudí vliv přírodních podmínek na hos-
podářství jednotlivých regionů Evropy, 

- srovná hospodářství Spojeného království 
a Francie, zemí Beneluxu. 

 
- srovná ekonomickou situaci vyspělých 

států severní Evropy a pobaltských států, 
- objasní vývoj severní Evropy a jeho sou-

časné postavení, včetně obyvatelstva, 
- porovná hospodářství jednotlivých států 

jihozápadní Evropy, 
 
 
 

 
- charakterizuje nejmenší evropské státy 

a prezentuje jejich turistické zajímavosti. 
 
 
- charakterizuje hospodářství černomoř-

ských, jihobalkánských států, 
- charakterizuje hospodářskou situaci jad-

ranských států s ohledem na historický 
vývoj po roce 1989, 

- srovná politický a hospodářský vývoj 
v západní a východní části střední Evropy, 

- charakterizuje ekonomickou situaci Ně-
mecka, alpských států, 

- charakterizuje hospodářství východních 
zemí střední Evropy, 

- prezentuje místa cestovního ruchu střední 
Evropy. 

 
 
- charakterizuje ekonomickou situaci Ruské 

federace. 
 
- objasní poválečný politický a hospodářský 

vývoj Evropy vedoucí ke vzniku Evropské 
unie, 

- vysvětlí význam Evropské unie, uvede 
orgány Evropské unie, 

- vyhledá potřebné informace o Evropské 
unii na internetu, v odborné literatuře. 

  1. Evropský hospodářský makroregion 
a jeho hlavní zájmová sféra: 
- přírodní podmínky, 
- obyvatelstvo, 
- vymezení regionů. 

Západní Evropa: 
- hospodářství států západní Evropy, 
- postavení Spojeného království 

a Francie v současném světě a jejich 
politický systém, 

- cestovní ruch. 
 
Severní Evropa: 

- ekonomika států severní Evropy. 
 
 
Jihozápadní Evropa: 

- ekonomika států jihozápadní Evropy, 
- politické poměry a současné pro-

blémy, 
- cestovní ruch. 

Evropské ministáty: 
(Andorra, Monako, San Marino, Vatikán, 
Malta, Lichtenštejnsko, autonomní oblast 
Gibraltar); cestovní ruch. 
 
Jihovýchodní Evropa: 

- ekonomika černomořských 
a balkánských států, 

- kořeny současných problémů Balká-
nu. 

Střední Evropa: 
- historický vývoj, 
- ekonomika, státní zřízení Německa 

a alpských zemí, 
- politický a hospodářský vývoj ve 

20. století transformujících se zemí 
střední Evropy, 

- charakteristika postkomunistických 
zemí střední Evropy, 

- cestovní ruch. 
Ruská federace: 

- ekonomika Ruské federace, 
- státní zřízení. 

Politický a ekonomický vývoj Evropy, EU: 
- poválečný politický a ekonomický vý-

voj Evropy, 
- Evropská unie – význam, orgány EU, 
- další evropské integrace. 
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Výsledky a kompetence Tematické celky 
Žák 
- posoudí vliv přírodních poměrů na hospo-

dářství ČR, 
- vysvětlí přirozený a územní pohyb obyva-

telstva, 
- uvede průmyslové oblasti s ohledem na 

zastoupení jednotlivých odvětví průmyslu, 
- posoudí vliv přírodních faktorů na země-

dělství, 
- vymezí jednotlivé regiony České republiky 

včetně jejich charakteristik a zvláštností, 
- prezentuje místní region z hlediska přírod-

ních podmínek, hospodářství, cestovního 
ruchu. 

 

  2. Česká republika: 
- přírodní podmínky, 
- obyvatelstvo a sídla, 
- česká ekonomika ve 20. století, 
- úloha průmyslu a zemědělství v české 

ekonomice, 
- terciární sféra, 
- kvartérní sektor, 
- regiony České republiky, 
- zeměpisná charakteristika místního 

regionu. 
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Fiktivní firmy – volitelný předmět 

Název vyučovacího předmětu: Fiktivní firmy 

Kód a název oboru vzdělání: 63–41-M/02 Obchodní akademie 

Název ŠVP: Obchodní akademie Chotěboř 

Stupeň vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou 

Délka a forma vzdělávání: 4 roky; denní studium 

Datum platnosti: od 1. září 2017, počínaje prvním ročníkem 

Hodinová dotace: 0;0;2;0 

Obecné cíle 

− doplnit teoretickou výuku většiny předmětů nácvikem praktických činností ve škol-

ním prostředí s výrazným propojením na reálné prostředí, 

− prakticky propojit dovednosti žáků z různých vyučovacích předmětů, 

− posílit odpovědnost žáků za splnění svěřených úkolů v požadovaném čase a kvalitě, 

− posílit organizační schopnosti žáků a jejich samostatnost, 

− posílit dovednost pracovat v týmu. 

Charakteristika učiva 

Výuka ve fiktivních firmách využívá znalostí a dovedností žáků získaných v ostatních 

předmětech, zejména v odborných ekonomických předmětech. Propojením s reálným 

prostředím do značné míry nahrazuje praxi v reálných firmách. Žáci se učí plnit kon-

krétní role ve firmě, rozhodovat a nést za svá rozhodnutí odpovědnost.  

Pojetí výuky 

Výuka v předmětu fiktivní firmy probíhá téměř jako samostatné nebo týmové řešení 

praktických úkolů. Žáci musí sami navrhovat podstatné prvky výuky, jako je např. 

právní forma fiktivní firmy. Dále musí zajistit vše nutné k založení firmy a jejímu fun-

gování. Úloha učitele je v koordinaci činnosti, v pomoci při zdolávání v obtížných situ-

acích, hodnocení práce jednotlivých členů týmu a ve zprostředkovávání kontaktů 

s CEFIF.  Výuka předmětu probíhá ve specializované učebně. 

Hodnocení výsledků 

Učitel hodnotí především samostatnost žáků, případně jejich podíl na celkové práci 
týmu, dále kontroluje a hodnotí výstupy z jednotlivých činností před odesláním 
z firmy, dodržování stanovených termínů, vystupování žáků ve firmě a týmu. 

Přínos k rozvoji klíčových kompetencí 

− komunikativní kompetence, 

− personální kompetence, 

− sociální kompetence, 

− řešit samostatně pracovní i mimopracovní problémy, 

− využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a efektivně pracovat 

s informacemi, 

− kompetence k pracovnímu uplatnění. 
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Průřezová témata 

Člověk a svět práce, Informační a komunikační technologie, Občan v demokratické 

společnosti. 

Mezipředmětové vztahy 

− ekonomika, 

− informační technologie, 

− účetnictví, 

− písemná a elektronická komunikace, 

− právo, 

− statistika. 

Realizace odborných kompetencí 

Fiktivní firma – 3. ročník 

Výsledky a kompetence Tematické celky 

Žák 
- vysvětlí základní aspekty soukromého 

podnikání, 
- popíše základní právní formy podnikání, 
- uvede základní aspekty pracovního pomě-

ru, 
- popíše a odliší založení a vznik společnos-

ti. 

  1. Úvod – seznámení s fiktivní firmou: 
- založení, vznik a činnost fiktivní firmy. 

Žák 
- zpracuje jednouchý podnikatelský záměr, 
- zpracuje jednoduchou společenskou 

smlouvu a další písemnosti při založení 
a vzniku společnosti, 

- připraví a zorganizuje ustavující valnou 
hromadu, 

- vyhotoví zápis z ustavující valné hromady, 
- vyhotoví písemnosti pro VZP, OSSZ a FÚ, 
- vyhotoví písemnosti při založení účtu 

u banky. 

  2. Příprava činnosti firmy: 
- volba předmětu podnikání, 
- podnikatelský záměr, 
- ustavující valná hromada, 
- příprava zakládacích dokumentů, 
- příprava způsobu vedení evidence, 
- spolupráce s institucemi (OSSZ, VZP, 

FÚ, banka), 
- komunikace ve firmě. 

Žák 
- vede účetnictví i další evidenci firmy, 
- vypočítá a zaúčtuje mzdy a provede po-

vinné odvody z mezd, 
- sestaví a napíše obchodní dopisy (nabíd-

ky, poptávky), 
- vyhotoví objednávky a kupní smlouvy. 

  3. Zahájení podnikání a činnost firmy: 
- management, 
- marketing, 
- práce v agendách, 
- zpracování mezd, 
- navázání kontaktů s obchodními 

partnery a obchodování s nimi. 
Žák 
- uzavře rozvahové a výsledkové účty, 
- vypočítá výsledek hospodaření a zaúčtuje, 
- vyhotoví přiznání k dani z příjmu. 

  4. Ukončení činnosti firmy: 
- účetní uzávěrka, 
- účetní závěrka, 
- daňové přiznání, 
- závěrečné hodnocení. 

Žák 
- vyhotoví doklady, 
- provede záznam v anal. evidenci, 
- zaúčtuje, 
- provede účetní uzávěrku, 
- vypracuje daň. přiznání (DPH, DPPO, 

silniční daň). 

  5. Praktické procvičování – souvislý účetní 
příklad: 
- zpracování dokladů, 
- vyhotovení analyt. evidence, 
- zaúčtování úč. dokladů, 
- účetní uzávěrka. 
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Finance a daně 

Název vyučovacího předmětu: Finance a daně 

Kód a název oboru vzdělání: 63–41-M/02 Obchodní akademie 

Název ŠVP: Obchodní akademie Chotěboř 

Stupeň vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou 

Délka a forma vzdělávání: 4 roky; denní studium 

Hodinová dotace: 0;0;0;2 

Obecné cíle 

Cílem předmětu je rozšíření a prohloubení ekonomických znalostí v oblasti daní, soci-

álního a zdravotního pojištění. 

Charakteristika učiva 

Žáci se seznámí s jednotlivými daněmi, s tím kdo je plátce a poplatník, jaké jsou sazby 

daní, co je předmětem daně, termíny placení daní, jestli lze uplatnit slevy na dani apod. 

Důležitá je i vazba na sociální a zdravotní pojištění, jejich sazby, termíny placení 

u jednotlivých poplatníků. 

Pojetí výuky 

Základem výuky je práce žáků s daňovými a jinými zákony a s učebním textem, spoje-

ná s výkladem učitele. Výuku doplňuje rozhovor s žáky a zároveň praktické procvičo-

vání probíraných témat. Praktické příklady jsou řešeny ve výuce i při práci doma. 

Jejich součástí je i práce s internetem. 

Hodnocení výsledků žáků 

Žáci budou hodnoceni podle hloubky porozumění dané problematice a schopnosti 

aplikovat je při řešení problémů. Jejich znalosti budou prověřovány běžným ústním 

zkoušením, ale i písemnými testy, v nichž budou řešit kratší, ale i souvislé úlohy. 

Přínos k rozvoji klíčových kompetencí 

Žáci by měli v předmětu získat tyto odborné kompetence: 

− orientovat se v legislativě a umět s ní pracovat, 

− vyhledávat potřebné informace v nařízeních, vyhláškách a zákonech, na internetu, 

− mít základní znalosti o jednotlivých daních, 

− umět optimalizovat základ jednotlivých daní dle platných zákonů, 

− orientovat se v sazbách SP a ZP pro jednotlivé poplatníky, 

− rozeznávat jednotlivé CP a umět je charakterizovat, 

− vysvětlit rozdíly mezi jednotlivými finančními produkty. 

Průřezová témata 

Člověk a svět práce; Informační a komunikační technologie; Člověk v demokratické 

společnosti. 

Mezipředmětové vztahy 

Informační technologie, právo, účetnictví, ekonomika, ekonomie. 
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Realizace odborných kompetencí 

Finance a daně – 4. ročník 

Výsledky a kompetence Tematické celky 

Žák 
- pracuje se základními daňovými pojmy, 
- chápe makroekonomické souvislosti, 
- je schopen nalézt potřebné údaje ve vy-

braných daňových zákonech. 

  1. Veřejné finance: 
- struktura, význam, tvorba, 
- význam, příjmy a výdaje SR, funkce 

daňové soustavy. 

Žák 
- orientuje se v nejdůl. povinnostech 

a časových termínech daňových subjektů, 
- vypočte u DPH a spotřební daně daňovou 

povinnost nebo nadměrný odpočet u DPH, 
- orientuje se ve vztazích mezi plátci 

a neplátci DPH. 

  Nepřímé daně: 
- DPH – princip, plátci, sazby, osvobo-

zení, doklady, DPH v zahraničním ob-
chodě, daňové přiznání, 

- spotřební daně – význam, sazby, 
osvobození, daňové přiznání, 

- ekologická daň. 
Žák 
- odliší způsob úhrady přímých 

a nepřímých daní, 
- vypočítá daňový základ u daní z příjmu 

a umí ho optimalizovat, 
- sestaví daňové přiznání, 
- orientuje se v ostatních daních. 

  Přímé daně? 
- daň z příjmu fyzických osob, právnic-

kých osob, srážková daň (zjištění zá-
kladu daně, nezdanitelné částky 
a odčitatelné položky, slevy, přiznání), 

- daň silniční, 
- daň z nemovitosti (daň z pozemků 

a daň ze staveb), 
- daň dědická, daň darovací a daň 

z převodu nemovitostí. 
Žák 
- propočítá výši odvodů sociálního 

a zdravotního pojištění OSVČ, zaměst-
nance a zaměstnavatele, 

- vypočte výši pojištění zákonného pojištění 
odpovědnosti organizace. 

  2. Sociální pojištění 
  3. Zdravotní pojištění 
  4. Pojištění odpovědnosti organizace na 

škodu vzniklou při pracovním úrazu ne-
bo nemoci z povolání 
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Ekonomická cvičení – volitelný předmět 

Název vyučovacího předmětu: Ekonomická cvičení 

Kód a název oboru vzdělání: 63–41-M/02 Obchodní akademie 

Název ŠVP: Obchodní akademie Chotěboř 

Stupeň vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou 

Délka a forma vzdělávání: 4 roky; denní studium 

Hodinová dotace: 0;0;0;2 

Obecné cíle 

Předmět Ekonomická cvičení, je zaměřen na vzájemné propojování odborných předmě-

tů s využíváním informačních technologií. Tento předmět vede ke správnému 

a účinnému využívání prostředků informačních a komunikačních technologií, 

k návyku soustavného sledování; vyhledávání aktuálních informací, které lze dále 

elektronicky zpracovávat; ke schopnosti ekonomicky myslet a chovat se racionálně 

v profesním i osobním životě. Rychlost a zjednodušení výpočtů žákům umožní zvlád-

nout řešení úkolů v kratší době, za stejnou dobu procvičit řadu podobných úloh, a tím 

upevnit dané učivo. 

Charakteristika učiva 

Předmět je zařazen do 4. ročníku v týdenní hodinové dotaci dvě vyučovací hodiny. Do 

předmětu Ekonomická cvičení jsou zařazena témata: založení firmy, zásobování, dlou-

hodobý majetek, personalistika, výroba, náklady, výnosy a hospodářský výsledek, 

finanční trh, daně, a internet v ekonomických úlohách. 

Pojetí výuky 

Předmět Ekonomická cvičení prohlubuje znalosti získané v předmětech jako Ekonomi-

ka, Ekonomie, Statistika, Účetnictví a Právo díky využívání informačních technologií. 

Žáci hledají pomocí internetu aktuální předpisy, využívají webových stránek Minister-

stva financí ČR, Ministerstva práce a sociálních věcí, stránek Českého statistického 

úřadu atd. Souvislé příklady, které zahrnují ekonomické výpočty, tabulky, grafy, pak 

řeší v programu MS Excel. 

Hodnocení výsledků žáků 

Žáci budou hodnoceni podle hloubky porozumění dané problematice a schopnosti 

aplikovat je při řešení problémů. Jejich znalosti budou prověřovány běžným ústním 

zkoušením, ale i písemnými testy, v nichž budou řešit kratší, ale i souvislé úlohy. 

Přínos k rozvoji klíčových kompetencí 

Předmět Ekonomická cvičení rozvíjí především kompetence občanské a klíčové, které 

vedou k samostatné, aktivní, odpovědné práci v oblasti organizací i veřejném životě, 

k soustavnému vzdělávání, k práci s aktuálními informacemi zjištěnými např. na we-

bových stránkách příslušných institucí. 
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Průřezová témata 

Občan v demokratické společnosti; Člověk a životní prostředí; Člověk a svět práce; 

Informační a komunikační technologie. 

Mezipředmětové vztahy 

− Ekonomika,  

− ekonomie,  

− účetnictví,  

− právo,  

− statistika 
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Realizace odborných kompetencí 

Ekonomická cvičení – 4. ročník 

Výsledky a kompetence Tematické celky 

Žák 

- vyhledává v prostředí internetu legis-

lativní změny a dodatky týkající se 

založení, fungování a zrušení firmy, 

- vyhledává aktuální sazby při posky-

tování podnikatelských úvěrů ban-

kami a posuzuje dle vlastní úvahy, 

která z bank je pro poskytnutí úvěru 

nejvýhodnější, 

- sestavuje splátkový kalendář na po-

skytnutý úvěr (v prostředí MS Excel 

s využitím kontingencí, vyplňování 

řad, pojmenování buněk, finančních 

a časových funkcí. 

 

 

1. Založení firmy 

- právní formy podnikání – práce 

s webovými stránkami, 

- obchodní rejstřík na webových 

stránkách, 

- sestavení zahajovací rozvahy 

v prostředí MS Excel, 

- vlastní a cizí zdroje financování. 

 

Žák 

- sestaví plán zásob v prostředí MS 

Excel, vypočítá předpokládanou spo-

třebu s využitím vzorců v Excelu, 

- sestaví správce scénáře pro varianty 

výroby, 

- využívá hledání řešení /nástroj MS 

Excel) pro zjištění objemu výroby, 

- zjišťují průměrný stav zásob a tvoří 

s využitím funkcí a vyplňování řad 

2. Zásobování 

- plán výroby, 

- průměrný stav zásob, 

- materiálová bilance 

Žák 

- umí využívat funkcí pro výpočty od-

pisů, 

- umí využít funkce MS Excel pro 

účtování zařazení a vyřazení majetku 

3. Dlouhodobý majetek 

- struktura dlouhodobého majetku, 

- odpisy, ukazatele opotřebení 

a upotřebitelnosti 

 

Žák 

- pracuje s personálními údaji pracov-

níků pomocí funkcí, filtrů, souhrnů 

a kontingencí v programu MS Excel,  

- vypočítá ukazatele využití pracovní 

doby  

4. Personalistika 

- výkaz o práci, 

- ukazatele využití pracovní doby, 

- struktura pracovní doby 
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Výsledky a kompetence Tematické celky 

Žák 

- umí zjistit výrobní kapacitu 

- vybírá vhodného dodavatele 

s využitím funkcí, vzorců a nástrojů 

pro vytvoření seznamu v prostředí 

MS Excel, 

- umí sestavit podle kalkulačního 

vzorce kalkulaci ceny s využitím 

software,  

- umí využít znalostí časových řad 

a jejich narovnání z předmětu Statis-

tika a stanovit prognózu 

5. Výroba 

- kalkulace, 

- výrobní kapacita, 

- časové řady. 

Žák 

- orientuje se v problematice nákladů 

a výnosů podniku a jejich analýzu, 

- umí vypočítat hospodářský výsledek 

pomocí funkcí software, 

- umí vyhotovit zúčtovací a výplatní 

listinu dle měsíců jako interní pod-

klad pro mzdovou účtárnu, 

- umí vyhotovit interní doklad zákon-

ného sociálního pojištění odváděného 

zaměstnavatelem jako podklad pro 

mzdovou účtárnu 

6. Náklady, výnosy, hospodářský výsledek 

- hospodaření firmy, 

- mzdy. 

Žák 

- umí počítat ukazatele finanční analý-

zy a vyhodnocovat ekonomickou si-

tuaci firmy s využitím software, 

- umí vyhledávat informace (měnové 

kurzy, úvěrové sazby) na webových 

stránkách a použít pro další výpočty 

a vyhodnocování s využitím software 

7. Finanční trh 

- ukazatele finanční analýzy, 

- rentabilita a nákladovost, 

- finanční investování, 

- nákup a prodej valut. 

 

Žák 

- pomocí software (funkce – logické, 

matematické; vyplňování řad) vypoč-

te DPH na vstupu, na výstupu, zjiš-

ťuje daňovou povinnost, 

- vypočítá daňový základ daní 

z příjmů, posoudí možnost uplatnění 

položek snižující základ daně, propo-

čítává odvod sociálního a zdravotního 

pojištění OSVČ, zaměstnance 

a zaměstnavatele.   

8. Daně 

- výpočet DPH, 

- daň z příjmu. 

 

Žák 

- umí využívat vestavěných kalkuláto-

rů na internetu pro výpočty ekono-

mických hodnot 

9. Internet v ekonomických úlohách 

- výpočty ekonomických hodnot pomo-

cí vestavěných kalkulátorů přímo na 

internetu 
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Programování ekonomických aplikací −−−− nepovinný předmět 

Název vyučovacího předmětu: Programování ekonomických aplikací - nepovinný 

Kód a název oboru vzdělání: 63–41-M/02 Obchodní akademie  

Název ŠVP: Obchodní akademie Chotěboř  

Stupeň vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou  

Délka a forma vzdělávání: 4 roky; denní studium  

Datum platnosti: od 1. září 2017, počínaje prvním ročníkem  

Hodinová dotace: 0;2;0;0  

Obecné cíle  

V předmětu Programování ekonomických aplikací si žáci vytvoří základní představu 

o programování, seznámí se s principy a metodami algoritmizace, naučí se programo-

vat ve Visual Basic for Aplication a tuto dovednost budou poté uplatňovat tvorbě ma-

ker. Cílovou oblastí tvorby maker budou v navazujícím volitelném předmětu (3. a 4. 

roč.) ekonomické aplikace, kde budou na základě znalostí získaných studiem ekono-

mického oboru automatizovat a racionalizovat ekonomické aplikace.  

Charakteristika učiva  

Předmět Programování ekonomických aplikací připravuje žáky k tomu, aby byli 

schopni vylepšovat výpočetní schopnosti běžných tabulek v MS Excel, naučí se praco-

vat s makry. Tyto schopnosti budou spojovat s dalšími předměty, především ekono-

mickými.  

Pojetí výuky  

Stěžejní metodou je metoda problémového výkladu, kdy učitel vytýčí (formuluje) pro-

blém a žáci společně s ním, popř. samostatně problém analyzují, formulují postup 

řešení s následným výběrem a ověřením optimálního řešení. Ve výuce je kladen důraz 

na samostatnou práci a řešení komplexních úloh. Při výuce je uplatňován projektový 

přístup s důrazem na týmovou práci.  

Hodnocení výsledků žáků  

Základem pro hodnocení je průběžná klasifikace individuálně zadávaných úkolů. Dů-

raz je kladen především na praktické dovednosti. Hodnocení se řídí podle klasifikační-

ho řádu.  

Přínos k rozvoji klíčových kompetencí  

V předmětu jsou rozvíjeny zejména kompetence komunikativní a kompetence využívat 

prostředky informačních a komunikačních technologií.  

Průřezová témata  

Člověk a svět práce; Občan v dem. společnosti; Informační a komunikační technologie.  

Mezipředmětové vztahy  

− ekonomika, matematika.  
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Realizace odborných kompetencí  

Výsledky a kompetence  Tematické celky  

Žák  
- ovládá principy algoritmizace úloh 

a sestavuje algoritmy řešení konkrétních 
úloh (dekompozice úlohy na jednotlivé 
elementárnější činnosti za použití přimě-
řené míry abstrakce) 

 1 Algoritmizace úloh 

- základy programování 
- řešení úlohy algoritmem 

Žák  

- ovládá prostředí VBA 
- vytvoří nový projekt 

2 Prostředí Visual Basic for Aplication (VBA) 

- popis editoru 
- ladící okno 

Žák  
- definuje proměnné a pole 
- podmíněně větví program  
- vytváří programové cykly 

 3. Proměnné, cykly 

- deklarace konstant 
- proměnné ve VBA 
- pole 
- větvení 
- cykly 
- skok 

Žák  
- pracuje s funkcemi vestavěnými 
- vytváří vlastní funkce 
- používá procedury  

 4. Funkce a procedury 

- funkce 
- vlastní funkce 
- procedury  
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Programování ekonomických aplikací −−−− volitelný předmět 

Název vyučovacího předmětu: Programování ekonomických aplikací - volitelný 

Kód a název oboru vzdělání: 63–41-M/02 Obchodní akademie  

Název ŠVP: Obchodní akademie Chotěboř  

Stupeň vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou  

Délka a forma vzdělávání: 4 roky; denní studium  

Datum platnosti: od 1. září 2017, počínaje prvním ročníkem  

Hodinová dotace: 0;0;2;2  

Obecné cíle  

V předmětu Programování ekonomických aplikací žáci navazují na stejnojmenný nepo-

vinný předmět z 2. ročníku (žáci si vytvořili základní představu o programování, se-

známí se s principy a metodami algoritmizace, naučili se programovat ve Visual Basic 

for Aplication a tuto dovednost budou poté uplatňovat tvorbě maker). Cílovou oblastí 

tvorby maker budou ekonomické aplikace, kde budou na základě znalostí získaných 

studiem ekonomického oboru automatizovat a racionalizovat ekonomické aplikace.  

Charakteristika učiva  

Předmět Programování ekonomických aplikací připravuje žáky k tomu, aby byli 

schopni vylepšovat výpočetní schopnosti běžných tabulek v MS Excel, naučí se praco-

vat s makry. Tyto schopnosti budou spojovat s dalšími předměty, především ekono-

mickými.  

Pojetí výuky  

Stěžejní metodou je metoda problémového výkladu, kdy učitel vytýčí (formuluje) pro-

blém a žáci společně s ním, popř. samostatně problém analyzují, formulují postup 

řešení s následným výběrem a ověřením optimálního řešení. Ve výuce je kladen důraz 

na samostatnou práci a řešení komplexních úloh. Při výuce je uplatňován projektový 

přístup s důrazem na týmovou práci.  

Hodnocení výsledků žáků  

Základem pro hodnocení je průběžná klasifikace individuálně zadávaných úkolů. Dů-

raz je kladen především na praktické dovednosti. Hodnocení se řídí podle klasifikační-

ho řádu.  

Přínos k rozvoji klíčových kompetencí  

V předmětu jsou rozvíjeny zejména kompetence komunikativní a kompetence využívat 

prostředky informačních a komunikačních technologií.  

Průřezová témata  

Člověk a svět práce; Občan v dem. společnosti; Informační a komunikační technologie.  

Mezipředmětové vztahy  

− ekonomika, matematika.  
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3. ročník 

Výsledky a kompetence  Tematické celky  

Žák  
- z VBA ovládá vlastnosti buněk, jejich 

obsah a formát 

 5. Práce s buňkou 
- vlastnosti buněk 
- obsah buněk - čísla 
- formát buněk - čísla 
- označování buněk 
- zápis do buňky 
- práce s buňkami a s oblastí buněk 

Žák 

- pomocí VBA získává informace z listu 
- pracuje s listy 
- ovládá hlavičku a patičku listu 

6. Práce s listem 
- události listu 
- práce s listy 
- hlavička a patička 

Žák 

- pomocí VBA pracuje se souborovým sys-
témem a složkami 

 
 

7. Práce se sešitem a se soubory 
- existence souboru 
- cesty k souboru 
- vypsat soubory adresáře 
- vytvoření a smazání adresáře 
- atributy 
- bezpečnost, atributy, ... 

Žák 

- vytváří formuláře s běžnými formulářovými 
prvky 

- pracuje s daty z nich 

8. Formuláře ve VBA 
- MsgBox - dialogové okno 
- InputBox - vstupní dialogový box 
- ovládací prvky formuláře 
- design formuláře 
- vkládaní prvků do formuláře 
- formátování ovládacích prvků 
- vlastnosti formuláře 
- praktické příklady s formuláři 
- přiřazení makra ovládacím prvkům (tlačít-

kům) 
Žák 

- pomocí VBA ovládá grafy – jejich tvorbu 
a editaci 

9. Grafy ve VBA 
- vytvoření grafu pomocí VBA 
- skrýt - zobrazit graf 
- spojnice trendu - úpravy rovnice ve VBA 
- změna textového pole v grafu 
- vlastnosti os 
- legendy 
- popisky dat 
- tabulka dat 
- formáty mřížek grafu 
- formát datové řady 
- oblast dat - nastavení, změna 
- název grafů - změny úpravy 
- textová pole  

Žák 

- pomocí VBA ovládá aplikaci MS Excel 

10. Práce s aplikací Excel ve VBA 
- Objekt application 
- OnKey 
- OnTime 
- obnovování obrazovky 
- systémové hlášky 
- nastavování aplikace 
- funkce Environ 
- ukončení aplikace Excel 
- minimalizovat maximalizovat aplikaci 
- automatické spuštění skriptu 
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- nastavení MS Excelu 
- zrychlení kódu 
- praktické příklady použití VBA 

 

4. ročník 

Výsledky a kompetence  Tematické celky  

Žák 

- pracuje s funkcemi MS Excel 
- jako argumenty používá obsahy buněk 

textové, číselné, časové 
 

11. Funkce ve VBA 
- vytváření funkcí 
- vestavěné funkce 
- úprava (transformace) dat 
- matice ve VBA 
- hledání textu v buňkách 
- text ve VBA 
- čísla ve VBA 
- datum a čas ve VBA 
- absolutní relativní odkazy R1C1 

Žák  

- spravuje makra 
- zabezpečí makra 

12 Závěr VBA 
- správa maker - revize, verze, 
- kopírovaní maker (funkcí) do dalších sešitů 
- tvorba vlastních panelů nástrojů 
- zabezpečení - bezpečnost maker, zabezpeče-

ní kódu proti odcizení 
- odstranění VBA (maker) ze sešitu 
- jazykové mutace 

Žák 

- využívá znalostí VBA pro programování 
ekonomicky zaměřených úloh 

13. Ekonomické aplikace 
např. faktura, prvky účetnictví, filtrace databá-
ze, sehrávání dat, finanční rozvahy,… 
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Statistika I. – nepovinný předmět 

Název vyučovacího předmětu: Statistika I. 

Kód a název oboru vzdělání: 63–41-M/02 Obchodní akademie 

Název ŠVP: Obchodní akademie Chotěboř 

Stupeň vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou 

Délka a forma vzdělávání: 4 roky; denní studium 

Datum platnosti: od 1. září 2017, počínaje prvním ročníkem 

Hodinová dotace: 0;2;0;0 

Obecné cíle 

Cílem je seznámit žáky se zpracováním informací o hromadných jevech pomocí statis-

tických metod a jejich využití při poznávání a hodnocení hospodářství. Žáci jsou vede-

ni k tomu, aby uměli využívat v praxi základní statistické metody, aby se dokázali 

orientovat v problematice zpracování dat a využívání statistiky pro řízení.  

Charakteristika učiva 

Struktura učiva: 

− základní statistické pojmy, 

− charakteristiky statistického souboru, zpracování rozsáhlého statistického souboru, 

− kombinatorika, 

− pravděpodobnost jevů – základ, 

− náhodná veličina a základní typy rozdělení pravděpodobnosti NV. 

Pojetí výuky 

Stěžejní metodou je metoda výkladu kombinovaná s řešením praktických úkolů spoje-

ným s využitím informačních technologií. 

Hodnocení výsledků žáků 

Hodnocení je v souladu s klasifikačním řádem školy. 

Přínos k rozvoji klíčových kompetencí 

Žák bude ovládat: 

− schopnost vybrat a získat vhodné informace, 

− využití, zpracování a vyhodnocení informací, 

− schopnost srovnávat a hodnotit podle vlastního úsudku, 

− přijetí odpovědnosti za vlastní rozhodování, 

− reálný odhad při řešení praktického problému, 

− rozvíjení vyjadřovacích schopností, 

− schopnost publikace vlastních zjištění a závěrů, 

− rozvíjení logického myšlení, schopnost analýzy a syntézy, dedukce, 

− pochopení nutnosti soustavně se vzdělávat. 

Průřezová témata 

Občan v demokratické společnosti; Informační a komunikační technologie. 
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Mezipředmětové vztahy 

Matematika, informační technologie, ekonomika; ekonomie. 

Realizace odborných kompetencí 

Statistika I.  

Výsledky a kompetence Tematické celky 
Žák 
- pozná důležitost informací pro rozhodování 

a řízení, 
- má přehled o zdrojích statistických dat, 
- rozliší základní statistické pojmy. 

  1. Úvod do statistiky: 
- postavení a úkoly statistiky, 
- zdroje dat, 
- základní statistické pojmy. 

Žák 
- vybere vhodné charakteristiky, 
- vypočítá vybrané charakteristiky 

a vyhodnotí, 
- vybere vhodný ukazatel k posouzení dané-

ho souboru, 
- zhodnotí výsledky a vyvodí z nich závěr. 

  2. Výpočty statistických charakteristik: 
- charakteristiky úrovně a variability, 
- poměrní ukazatelé. 

 

Žák 
- je schopen objasnit pojmy variace, permu-

tace, kombinace. 

  3. Kombinatorika: 
- skupiny prvků s opakováním 

a skupiny prvků bez opakování. 
Žák 
- je schopen objasnit pojmy náhodný pokus, 

náhodný jev, zavést operace s jevy 
a zformulovat základní definice pravděpo-
dobnosti. 

  4. Pravděpodobnost jevů: 
- náhodný pokus, náhodný jev, 
- definice pravděpodobnosti 

Žák 
- je schopen objasnit pojmy náhodná pro-

měnná, pravděpodobnostní funkce, husto-
ta pravděpodobnosti, distribuční funkce, 
střední hodnota, rozptyl, koeficient šikmos-
ti, koeficient špičatosti, p-kvantil, modus, 
medián. 

 

  5. Náhodná proměnná: 
- definice náhodné veličiny, 
- typy rozdělení pravděpodobnosti 

diskrétní náhodné proměnné, 
- typy rozdělení pravděpodobnosti 

spojité náhodné proměnné. 
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Statistika II. – volitelný předmět 

Název vyučovacího předmětu: Statistika II. 

Kód a název oboru vzdělání: 63–41-M/02 Obchodní akademie 

Název ŠVP: Obchodní akademie Chotěboř 

Stupeň vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou 

Délka a forma vzdělávání: 4 roky; denní studium 

Datum platnosti: od 1. září 2017, počínaje prvním ročníkem 

Hodinová dotace: 0;0;1;0 

Obecné cíle 

Cílem je seznámit žáky se zpracováním informací o hromadných jevech pomocí statis-

tických metod a jejich využití při poznávání a hodnocení hospodářství. Žáci jsou vede-

ni k tomu, aby uměli využívat v praxi základní statistické metody, aby se dokázali 

orientovat v problematice zpracování dat a využívání statistiky pro řízení.  

Charakteristika učiva 

Struktura učiva: 

− regresní a korelační analýza  

− testování statistických hypotéz, 

− statistické řízení procesů (SPC), 

− statistické přejímky. 

Pojetí výuky 

Stěžejní metodou je metoda výkladu kombinovaná s řešením praktických úkolů spoje-

ným s využitím informačních technologií. 

Hodnocení výsledků žáků 

Hodnocení je v souladu s klasifikačním řádem školy. 

Přínos k rozvoji klíčových kompetencí 

Žák bude ovládat: 

− schopnost vybrat a získat vhodné informace, 

− využití, zpracování a vyhodnocení informací, 

− schopnost srovnávat a hodnotit podle vlastního úsudku, 

− přijetí odpovědnosti za vlastní rozhodování, 

− reálný odhad při řešení praktického problému, 

− rozvíjení vyjadřovacích schopností, 

− schopnost publikace vlastních zjištění a závěrů, 

− rozvíjení logického myšlení, schopnost analýzy a syntézy, dedukce, 

− pochopení nutnosti soustavně se vzdělávat. 

Průřezová témata 

Občan v demokratické společnosti; Informační a komunikační technologie. 



 122

Mezipředmětové vztahy 

Matematika, informační technologie, ekonomika; ekonomie. 

Realizace odborných kompetencí 

Statistika II.  

Výsledky a kompetence Tematické celky 
Žák 
- je schopen zhodnotit míru závislosti dvou 

jevů. 

  1. Regrese a korelace: 
- závislosti mezi dvěma jevy. 

 
Žák 
- chápe postup při testování statistických 

hypotéz a seznámí se s některými statistic-
kými testy. 

  2. Testování statistických hypotéz: 
- statistická hypotéza, 
- statistické testy, 
- testovací kritérium. 

Žák 
- chápe postup při statistické regulaci měře-

ním a srovnáváním,  
- vypočítává parametry regulačních diagra-

mů, 
- je schopen regulační diagramy analyzovat. 

  3. Statistické řízení procesů: 
- statistická regulace měřením, 
- statistická regulace srovnáváním, 
- regulační diagramy. 

Žák 
- chápe význam statistických přejímek (srov-

náváním, měřením), 
- orientuje se v systémech přejímacích plánů. 

  4. Statistické přejímky: 
- statistická přejímky měřením, 
- statistická přejímky srovnáváním. 
 

Žák 
- je schopen aplikovat teoretické znalosti 

v praxi 

  5. Statistické metody  
v laboratoři 
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Technická dokumentace – volitelný předmět 

Název vyučovacího předmětu: Technická dokumentace 

Kód a název oboru vzdělávání: 63–41-M/02 Obchodní akademie 

Název ŠVP: Obchodní akademie Chotěboř 

Stupeň vzdělávání: střední vzdělání s maturitní zkouškou 

Délka a forma vzdělávání: 4 roky; denní studium 

Datum platnosti: od 1. září 2017, počínaje prvním ročníkem 

Hodinová dotace: 0;0;1;2 

Obecné cíle 

Cílem je seznámit žáky s problematikou opodstatnění, oběhu a archivace dokumentů 
ve výrobní firmě, se vzájemnou provázaností a závislostí jednotlivých úseků. 

Charakteristika učiva 

Struktura učiva: 

− normalizace 

− atest materiálu 

− prohlášení o shodě 

− protokoly o měření a zkouškách 

− technické výkresy 

− technologické postupy 

− svářečské oprávnění 

− archivace dokladů 

Pojetí výuky 

Kombinace metody výkladu s praktickými cvičeními v odborných učebnách metrologie 
a výpočetní techniky 

Hodnocení výsledků žáků 

Hodnocení je v souladu s klasifikačním řádem školy 

Průřezová témata 

Informační a komunikační technologie, technické výkresy, metrologie, technologické 

postupy, sdílení a archivace dat, normalizace 

Mezipředmětové vztahy 

Informační technologie, písemná a elektronická komunikace, ekonomika, právo 
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Realizace odborných kompetencí 

3. ročník – Technická dokumentace I 

Výsledky a kompetence Tematické celky 
Žák 

– chápe a respektuje význam všeobecných 
dohod a úmluv 

– orientuje se v sytému norem, dokáže vy-
hledat příslušné předpisy 

1. Normalizace 

– účel a význam 

– mezinárodní normy, platnost, návaznost, 
orientace a vyhledávání 

Žák 

– orientuje se ve značení základních mate-
riálů používaných v technických odvětvích 

– chápe význam zdokumentování původu 
a kvality materiálu 

 

2. Atest materiálu 

– značení vybraných druhů materiálů 

– význam pro certifikaci výroby 

– základní informace materiálových listů 

 

Žák 

– chápe význam správného posouzení shody 
výrobku s požadavky příslušných nařízení 

– orientuje se v postupech posuzování shody 
výrobku 

– rozumí problematice posuzování shody 
u dovážených výrobků 

3. Prohlášení o shodě 

– význam dokumentu pro uvedení výrobku 
na trh 

– předpisy a normy pro vypracování doku-
mentu 

Žák 

– chápe význam protokolů o měření 
a zkouškách, zvláště ve vztahu k dalším 
subjektům 

– orientuje se v náležitostech protokolu 

– sestaví jednoduchý protokol o měření 

4. Protokoly o měření a zkouškách 

– význam a vypracování protokolu o měření 
a zkouškách 

– zadání a účel protokolu 

– forma a struktura protokolu 

– závěr vyplývající z protokolu 
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4. ročník – Technická dokumentace II 

Výsledky a kompetence Tematické celky 
Žák 

– chápe postup činností při návrhu nenor-
malizované součástky 

– orientuje se v informacích obsažených 
v technickém výkresu 

– rozumí nutnosti přesné identifikace jed-
notlivých součástek 

– orientuje se ve značení a archivaci tech-
nických výkresů 

1. Technické výkresy 

– nenormalizované součástky 

– zobrazování tvaru v pravoúhlém promítání 

– výkres, druhy výkresů, obsažené informa-
ce 

Žák 

– chápe význam technologických postupů 
pro kvalitu a nízké náklady výroby 

– dokáže přiřadit k danému technologické-
mu postupu další související technologickou 
dokumentaci 

– využívá informace obsažené 
v technologickém postupu 

– vypracuje jednoduchý technologický po-
stup pro výrobu součástky 

2. Technologické postupy 

– výrobní proces a kvalita výrobku 

– význam výrobních postupů zvláště při 
sériové a opakované výrobě 

– podklady pro vypracování výrobních po-
stupů 

– informace obsažené ve výrobních postu-
pech a jejich využití 

– rozdělení výrobních postupů podle výrobní 
činnosti 

Žák 

– chápe význam ověřování kvalifikace za-
městnanců při svářečských pracích 

– orientuje se v základních dokumentech 
v této oblasti a jejich evidenci 

3. Svářečské oprávnění 

– význam svářečského oprávnění pro výrobu 

– druhy svářečských oprávnění, evidence, 
obnovování 

Žák 

– chápe význam archivace dokladů 

– orientuje se v možnostech archivace do-
kladů v papírové i elektronické formě   

3. Archivace dokladů 

– požadavky vyplývající z legislativy 

– význam archivace dokladů pro opakova-
nou dostupnost informací 

– možnosti archivace dokladů 
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Praxe 

Název vyučovacího předmětu: Praxe 

Kód a název oboru vzdělání: 63–41-M/02 Obchodní akademie 

Název ŠVP: Obchodní akademie Chotěboř  

Stupeň vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou 

Délka a forma vzdělávání: 4 roky; denní studium 

Počet týdnů/rok 
Předmět 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 

praxe učební EA   0,6  

praxe učební UČT  0,6  0,6 

praxe učební IT  0,4 0,4 0,2 

obhajoby OP    0,2 

praxe odborná   1 0,8 

 

Obecné cíle 

Předmět Praxe vede k ověřování a používání teoretických poznatků při řešení praktic-

kých situací formou zpracovávání souvislých příkladů při učební praxi ve škole 

a poznáváním a konkrétní pracovní činností při odborné praxi v podniku. 

Charakteristika učiva 

Viz realizace odborných kompetencí pro předmět praxe. 

Pojetí výuky 

Jádro učební praxe je v individuální práci žáků pod vedením vyučujícího na souvislých 

příkladech. Na odborné praxi v konkrétním podniku jsou žáci vedeni přidělenými od-

povědnými zaměstnanci, kteří jim umožňují chápat vztah teorie a praxe. Navazuje na 

výuku ve Fiktivních firmách. 

Hodnocení výsledků žáků 

Za odbornou i učební praxi se hodnotí jednotlivé zadané výstupy a hodnocení je 

v souladu s klasifikačním řádem školy. Konečné hodnocení je výsledkem hodnocení 

uvedených výstupů učební i odborné praxe. 

Přínos k rozvoji klíčových kompetencí 

Předmět rozvíjí zejména kompetence k výkonu odborných činností v souladu 

s profilem absolventa, k podnikatelským aktivitám, kompetence využívat prostředky 

informačních a komunikačních technologií a pracovat s informacemi. 

Průřezová témata 

Člověk a svět práce; Člověk v demokratické společnosti; Občan v demokratické společ-

nosti; Informační a komunikační technologie. 

Mezipředmětové vztahy 

− Účetnictví, informační technologie, ekonomie, ekonomika, statistika, fiktivní firmy. 
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Realizace odborných kompetencí 

Učební praxe  

UČT Ročník 
Zpracování souvislého účetního případu. Vyplňování a záznam účetních 
dokladů, jejich zaúčtování, účetní uzávěrka, inventarizace, zjištění 
hospodářského výsledku a vyhotovení účetních výkazů. 

2 

Vypracování souvislého účetního případu na počítači a v ekonomickém 
systému Pohoda. Zpracování dokladů v elektronické podobě, účetní 
uzávěrka (včetně uzávěrkových operací), zjištění hospodářského 
výsledku a vyhotovení daňových přiznání (DPH, DPPO a silniční daně). 

4 

 

EKONOMIKA Ročník 
Výpočet mezd, sestavení ZVL a roční zúčtování mezd 3 
Kalkulace (metody kalkulace ÚVN, kalkulace neúplných nákladů) 3 
 

IT Ročník 
Zpracování textu ve Word programu, typografie. 2 
Tabulkový editor, databázové systémy. 3 
Formální stránka odborné práce. 4 
 

Odborná praxe Ročník 

Praxe v konkrétním podniku podle rámcové osnovy 
Osnova je zaměřena na seznámení s podnikem či institucí a jejími 
specifiky, veškerou prvotní evidencí, vedením účetnictví, mezd, 
podnikovými či jinými činnostmi, vlastní hodnocení silných a slabých 
stránek 

3 

Získávání podkladů pro vypracování odborné praxe na zvolené téma 
v rozsahu 20 – 30 stran. Rozbor a vlastní pohled na podnik 
 (slabé a silné stránky). 

4 

Prezentace a obhajoba odborné práce 4 

 

 


