EKONOMICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ KATEGORIE DOSAŽENÉHO VZDĚLÁNÍ H
původní verze + nová verze (porovnání lze vidět porovnáním verzí)
Cílem obsahového okruhu je vybavit žáky základními znalostmi pro ekonomické vzdělávání chování jak
v profesním, tak osobním životě. je poskytnout žákům základní odborné znalosti z oblasti ekonomiky,
které jim umožní efektivní jednání a hospodárné chování.
Obsahový okruh není zpracován zvlášť pro jednotlivé obory vzdělání, ale tak, aby byl využitelný pro
všechny obory vzdělání. Provázání na vlastní odbornost zajistí škola ve svém ŠVP a vyučující přímo ve
výuce. je zaměřen tak, aby si žáci osvojili základní ekonomické pojmy, porozuměli jim a uměli je správně
používat. Žáci se naučí orientovat se v ekonomických souvislostech a osvojí si ekonomický způsob myšlení.
Obsahový okruh je v souladu se Standardem finanční gramotnosti ve verzi schválené v roce 2017.
Standard finanční gramotnosti je dále naplňován ve společenskovědním vzdělávání a částečně i
v matematickém vzdělávání. Žáci jsou připravováni na možnost samostatného podnikání v oboru. Získají
poznatky o možnostech podnikání v oboru a o povinnostech podnikatele. Získávají základní znalosti o
hospodaření podniku, naučí se vypočítat mzdy a pojištění, zorientují se v daňové soustavě.
Obsahový okruh je úzce propojen s průřezovým tématem čČlověk a svět práce.
Výsledky vzdělávání

Učivo

- Žák:
- správně používá a aplikuje základní
ekonomické pojmy;
- posoudí vliv ceny na nabídku a poptávku.

-

Základy tržní ekonomiky
potřeby, statky, služby, spotřeba, životní úroveň
výroba, výrobní faktory, hospodářský cyklus
trh, tržní subjekty, nabídka, poptávka, zboží, cena

- Žák:
- popíše hierarchii zaměstnanců v organizaci,
jejich práva a povinnosti;
- na příkladech vysvětlí a vzájemně porovná
druhy odpovědnosti za škody ze strany
zaměstnance a zaměstnavatele.

- Zaměstnanci
- organizace práce na pracovišti
- druhy škod a možnosti předcházení škodám,
odpovědnost zaměstnance a odpovědnost
zaměstnavatele

Žák:
- rozlišuje různé formy podnikání a vysvětlí
jejich hlavní znaky;
- vytvoří jednoduchý podnikatelský záměr a
zakladatelský rozpočet;
- na příkladu popíše základní povinnosti
podnikatele vůči státu,
- stanoví cenu jako součet nákladů, zisku a
DPH a vysvětlí, jak se cena liší podle
zákazníků, místa a období;
- rozliší jednotlivé druhy nákladů a výnosů;
- vypočítá výsledek hospodaření;

1 Podnikání, podnikatel
- podnikání podle živnostenského zákona a zákona o
obchodních korporacích právní formy
- podnikatelský záměr
- zakladatelský rozpočet
- povinnosti podnikatele
- trh, tržní subjekty, nabídka, poptávka, zboží, cena
- náklady, výnosy, zisk/ztráta
- mzda časová a úkolová a jejich výpočet
- obchodní společnosti, typy

- vypočítá čistou mzdu;
- vysvětlí zásady daňové evidence.
- orientuje se v právních formách podnikání a
dovede charakterizovat jejich základní
znaky;
- vytvoří jednoduchý podnikatelský záměr a
zakladatelský rozpočet;
- posoudí vhodné formy podnikání pro obor;
- na příkladu popíše základní povinnosti
podnikatele vůči státu.
-

Žák:
rozlišuje jednotlivé druhy majetku;
orientuje se v účetní evidenci majetku;
rozliší jednotlivé druhy nákladů a výnosů;
řeší jednotlivé výpočty výsledku
hospodaření;
- řeší jednoduché kalkulace ceny.

-

Podnik, majetek podniku a hospodaření podniku
struktura majetku, dlouhodobý majetek
oběžný majetek
náklady, výnosy, výsledek hospodaření podniku

Žák:
- orientuje se v platebním styku a smění
peníze podle kurzovního lístku;
- vysvětlí, co jsou kreditní a debetní karty a
jejich klady a zápory;
- vysvětlí způsoby stanovení úrokových sazeb
a rozdíl mezi úrokovou sazbou a RPSN a
vyhledá aktuální výši úrokových sazeb na
trhu;
- orientuje se v produktech pojišťovacího
trhu a vybere nejvýhodnější pojistný
produkt s ohledem na své potřeby;
- vysvětlí podstatu inflace a její důsledky na
finanční situaci obyvatel a na příkladu ukáže
jak se bránit jejím nepříznivým důsledkům;
- charakterizuje jednotlivé druhy úvěrů a
jejich zajištění.
- vyplňuje doklady související s pohybem
peněz;
- řeší jednoduché výpočty mezd;
- vysvětlí úlohu státního rozpočtu
v národním hospodářství;
- orientuje se v daňové soustavě,
charakterizuje význam daní pro stát;

2
-

Peníze, mzdy, daně, pojistné Finanční vzdělávání
peníze, hotovostní a bezhotovostní platební styk
úroková míra, RPSN
pojištění, pojistné produkty
inflace
úvěrové produkty
mzda časová a úkolová
státní rozpočet
daňová soustava, pojišťovací soustava
sociální a zdravotní pojištění

- řeší jednoduché příklady výpočtu daně
z přidané hodnoty a daně z příjmu;
- orientuje se v produktech pojišťovacího
trhu;
- vypočte sociální a zdravotní pojištění.
Žák:
- vysvětlí úlohu státního rozpočtu
v národním hospodářství;
- charakterizuje jednotlivé daně a vysvětlí
jejich význam pro stát;
- provede jednoduchý výpočet daní;
- vyhotoví daňové přiznání k dani z příjmu
fyzických osob;
- provede jednoduchý výpočet zdravotního a
sociálního pojištění;
- vyhotoví a zkontroluje daňový doklad.;
- umí vést daňovou evidenci pro plátce i
neplátce daně z přidané hodnoty;
- vyhotoví zjednodušené daňové přiznání
k dani z přidané hodnoty.

3
-

Daňová evidenční povinnost Daně
státní rozpočet
daně a daňová soustava
výpočet daní
přiznání k dani
zdravotní pojištění
sociální pojištění
daňové a účetní doklady
zásady a vedení daňové evidence
daňová evidence
ocenění majetku a závazků v daňové evidenci
minimální základ daně
daňová přiznání fyzických osob

