Základy ekonomiky
ročník

3

TÉMA
CASOVÁ DOTACE
Podstata fungování
tržní ekonomiky

3

Podnikání

3

Podnik, majetek
podniku
a hospodaření
podniku

3

Mzdy, zákonné
odvody

3

Daňová soustava a
finanční trh

VÝSTUP
žák:
 používá základní ekonomické pojmy;

UČIVO

- potřeby, statky, služby, spotřeba,
životní úroveň
- výroba, výrobní faktory, hospodářský
proces
- trh, tržní subjekty, nabídka, poptávka,
 na příkladu popíše fungování tržního
zboží, cena
mechanismu;
 orientuje se v právních formách podnikání - podnikání, právní formy
a dovede charakterizovat jejich základní - podnikatelský záměr
- podnikání v rámci EU
znaky;
 na příkladu popíše základní povinnosti
podnikatele vůči státu;
 vytvoří podnikatelský záměr a
zakladatelský rozpočet;
- majetek a hospodaření podniku
 rozlišuje jednotlivé druhy majetku;
- marketing
 orientuje se v účetní evidenci majetku;
 rozliší jednotlivé druhy nákladů a výnosů; - management
 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;
 vypočte na příkladu hrubou a čistou mzdu mzdové předpisy
- daně z příjmů
sociální a zdravotní pojištění;
- systém sociálního a zdravotního
pojištění
- přímé a nepřímé daně
 orientuje se v soustavě daní, v registraci
- daňová evidence
k daním;
 vysvětlí systém odvodu daní;
 dovede vyhotovit daňové přiznání;
 rozliší princip přímých a nepřímých daní;
 vede daňovou evidence pro plátce i

POZNÁMKY
PRŮŘEZOVÁ TÉMATA

ročník

TÉMA
CASOVÁ DOTACE

4

Národní
hospodářství a EU

VÝSTUP
UČIVO
žák:
neplátce DPH;
 charakterizuje finanční trh a jeho jednotlivé - peníze, platební styk v národní a
zahraniční měně, finanční trh,
subjekty;
cenné papíry
 charakterizuje peníze a jednotlivé cenné
- úroková míra
papíry;
 orientuje se v platebním styku;
 charakterizuje zákonné a smluvní pojištění,
vybere nejvýhodnější pojistný produkt
s ohledem na své potřeby;
 vysvětlí způsoby stanovení úrokových
sazeb a rozdíl mezi úrokovou sazbou a
RPSN;
 popíše vkladové produkty;
 používá nejběžnější platební nástroje,
 smění peníze podle kurzovního 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;
 charakterizuje ukazatele vývoje národního - struktura národního hospodářství
- ukazatele vývoje národního
hospodářství;
hospodářství
 vysvětlí význam ukazatelů vývoje
- činitelé ovlivňující úroveň národního
národního hospodářství ve vztahu
hospodářství
k oboru;
 objasní příčiny a druhy nezaměstnanosti; - hrubý domácí produkt
 vysvětlí podstatu inflace a její důsledky na - nezaměstnanost
- inflace
finanční situaci obyvatel a na příkladu
- platební bilance
ukáže, jak se bránit jejím nepříznivým
- státní rozpočet
důsledkům;
- Evropská unie
 srovná úlohu velkých a malých podniků

POZNÁMKY
PRŮŘEZOVÁ TÉMATA

ročník

TÉMA
CASOVÁ DOTACE

4

Veřejné finance

4

Osobní finance

VÝSTUP
žák:
v ekonomice státu;
 na příkladech vysvětlí příjmy a výdaje
státního rozpočtu;
 objasní, jak občan přispívá do státního
rozpočtu;
 chápe důležitost evropské integrace;
 zhodnotí ekonomický dopad členství v EU
 charakterizuje veřejné finance, jejich
členění;
 orientuje se ve státním rozpočtu a místních
rozpočtech;
 na příkladech vysvětlí příjmy a výdaje
státního rozpočtu;
 chápe důvody státních zásahů do
ekonomiky;
 charakterizuje úlohu neziskových a
příspěvkových organizací v ekonomice;
 rozlišuje financování ziskových a
neziskových organizací;
 sestaví osobní rozpočet;
 vysvětlí, jak naloží se svými penězi, pokud
jeho osobní rozpočet vykazuje přebytek;
 dokáže najít možnosti, jak řešit deficit
osobního rozpočtu;

UČIVO

- základy veřejných financí
- státní rozpočet
- místní rozpočty
- neziskové organizace
- financování neziskových organizací

- osobní (domácí) rozpočet
- majetek a závazky domácnosti
- přebytek a deficit domácího rozpočtu
- spoření a investování peněz
- předlužení a možnosti jeho řešení

POZNÁMKY
PRŮŘEZOVÁ TÉMATA

4

Bezpečnost a
- řízení bezpečnosti práce
 vysvětlí základní úkoly a povinnosti
ochrana zdraví při
v podmínkách organizace a na
organizace při zajišťování BOZP;
práci, hygiena práce,  zdůvodní úlohu státního odborného dozoru pracovišti
požární prevence
- pracovněprávní problematika BOZP
nad bezpečností práce;
- bezpečnost pracovních prostředků a
 dodržuje ustanovení týkající se
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a technických zařízení
požární prevence;
 uvede příklady bezpečnostních rizik, event.
nejčastější příčiny úrazu a jejich prevenci;
 uvede povinnosti pracovníka i
zaměstnavatele v případě pracovního
úrazu;

