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VÝSTUP
UČIVO
POZNÁMKY
žák:
PRŮŘEZOVÁ TÉMATA
 používá a aplikuje základní ekonomické - potřeby, statky, služby, spotřeba,
životní úroveň
pojmy;
- výroba, výrobní faktory, hospodářský
 na příkladu popíše fungování tržního
proces
mechanismu;
 posoudí vliv ceny na nabídku a poptávku; - trh, tržní subjekty, nabídka, poptávka,
zboží, cena
 vyjádří formou grafu určení rovnovážné
ceny;
 stanoví cenu jako součet nákladů, zisku a
DPH a vysvětlí, jak se cena liší podle
zákazníků, místa a období;
 rozpozná běžné cenové triky a klamavé
nabídky;
 posoudí vhodné formy podnikání pro obor; - podnikání, právní formy
- podnikatelský záměr
 vytvoří podnikatelský záměr a
- podnikání podle obchodního zákoníku
zakladatelský rozpočet;
 orientuje se v právních formách podnikání - podnikání v rámci EU
a dovede charakterizovat jejich základní
znaky;
 orientuje se ve způsobech ukončení
podnikání;
 na příkladu popíše základní povinnosti
podnikatele vůči státu;
- struktura majetku, dlouhodobý
 rozlišuje jednotlivé druhy majetku;
majetek, oběžný majetek
 orientuje se v účetní evidenci majetku;
 rozliší jednotlivé druhy nákladů a výnosů; - náklady, výnosy, výsledek
hospodaření podniku
 řeší jednoduché výpočty výsledku
- druhy škod a možnosti předcházení
hospodaření;
škodám, odpovědnost zaměstnance
 řeší jednoduché kalkulace ceny;
 na příkladech vysvětlí a vzájemně porovná a odpovědnost zaměstnavatele
- marketing
druhy odpovědnosti za škody ze strany
- management
zaměstnance a zaměstnavatele;
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odvody
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finanční trh
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Národní
hospodářství a EU
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VÝSTUP
UČIVO
žák:
 na příkladu ukáže použití nástrojů
marketingu v oboru;
 charakterizuje části procesu řízení a jejich
funkci;
- mzdová soustava, složky mzdy,
 orientuje se v zákonné úpravě mezd a
provádí mzdové výpočty, zákonné odvody; mzdové předpisy
- daně z příjmů
 vypočte sociální a zdravotní pojištění;
- systém sociálního a zdravotního
zabezpečení
 orientuje se v soustavě daní, v registraci k - přímé a nepřímé daně
- daňová evidence
daním;
- peníze, platební styk v národní a
 dovede vyhotovit daňové přiznání;
 rozliší princip přímých a nepřímých daní; zahraniční měně, finanční trh, cenné
papíry
 vede daňovou evidence pro plátce i
- úroková míra
neplátce DPH;
 charakterizuje finanční trh a jeho
jednotlivé subjekty;
 charakterizuje peníze a jednotlivé cenné
papíry;
 používá nejběžnější platební nástroje,
smění peníze podle kursovní lístku;
 orientuje se v produktech pojišťovacího
trhu, vybere nejvýhodnější pojistný
produkt s ohledem na své potřeby;
 vysvětlí způsoby stanovení úrokových
sazeb a rozdíl mezi úrokovou sazbou a
RPSN;
- struktura národního hospodářství
 vysvětlí význam ukazatelů vývoje
- činitelé ovlivňující úroveň národního
národního hospodářství ve vztahu k
hospodářství
oboru;
 objasní příčiny a druhy nezaměstnanosti; - hrubý domácí produkt
 vysvětlí podstatu inflace a její důsledky na - nezaměstnanost

POZNÁMKY
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VÝSTUP
žák:
finanční situaci obyvatel a na příkladu
ukáže jak se bránit jejím nepříznivým
důsledkům;
 srovná úlohu velkých a malých podniků v
ekonomice státu;
 na příkladech vysvětlí příjmy a výdaje
státního rozpočtu;
 chápe důležitost evropské integrace;
 zhodnotí ekonomický dopad členství v EU

UČIVO
- inflace
- platební bilance
- státní rozpočet
- Evropská unie
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