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Komentář k vydání dodatku  

Tento dodatek upravuje školní vzdělávací program (ŠVP) oboru Ekonomické lyceum, který 

byl vydán dne 1.9.2019 s č.j. OASZS/511/2019. Dodatkem se mění hodinové dotace 

předmětů Matematika, Ekonomika a Druhý cizí jazyk v kap. 4 Učební plán a v kap. 5  

Přehled rozpracování obsahu vzdělávání v RVP do ŠVP. Dále se mění učební osnovy 

předmětu Zeměpis (pouze ve 2. ročníku) a předmětu Finanční matematika (ve 3. ročníku). 

 

Zdůvodnění vydání dodatku:  

Při vytváření výše zmíněného ŠVP s č.j. OASZS/511/2019 se počítalo s tím, že všichni žáci 

budou muset povinně maturovat z matematiky a z cizího jazyku. V roce 2020 ale došlo 

k novelizaci Školského zákona, kterou byla tato povinnost zrušena. Proto došlo k vydání 

tohoto dodatku, aby byla zohledněna tato legislativní změna a aby došlo k sjednocení 

obsahu ŠVP vydaných k 1.9.2019 a k 1.9.2020.  
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4 Učební plán  

4.1  Týdenní dotace - přehled  

Vzdělávací oblast/Obsahový okruh Předmět Studium Týdenní dotace (celkem + 
 disponibilní) 1. 

ročník 
2. 

ročník 
3. 

ročník 
4. 

ročník 

Povinné předměty 

Jazykové vzdělávání a komunikace Český jazyk a literatura 3+1 3+1 3 2+1 11+3 

Anglický jazyk 3 3 3+1 3+1 12+2 

Seminář z anglického jazyka 1 0+1    1+1 

Druhý cizí jazyk  

• Německý jazyk 

• Ruský jazyk 

2+1 2+1 2+1 2+1 8+4 

Společenskovědní vzdělávání Dějepis 1 1+1 1+1  3+2 

Společenskovědní základ 2 2 1+1  5+1 

Právo     2 2 

Zeměpis 2 0+1    2+1 

Přírodovědné vzdělávání Fyzika 2 1+1    3+1 

Chemie 2 1    3 

Biologie 2 2    4 

Matematické vzdělávání Matematika 3+1 3+1 3 3 12+2 

Vzdělávání pro zdraví Tělesná výchova 2 2 2 2 8 

Vzdělávání v informačních a komunikačních 
technologiích 

Informační a komunikační 
technologie 

2 2 1+1 1+1 6+2 
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Vzdělávací oblast/Obsahový okruh Předmět Studium Týdenní dotace (celkem + 
 disponibilní) 1. 

ročník 
2. 

ročník 
3. 

ročník 
4. 

ročník 

Písemná a elektronická 
komunikace 

1+1 1 1 1 4+1 

Odborné vzdělávání Ekonomika 2 3 3+1 1+2 9+3 

Účetnictví    3 3 6 

Finanční matematika    1+1  1+1 

Odborný seminář     2 2 

Praxe   2 týdny 2 týdny   4 týdny 

Volitelné předměty 

Volitelné předměty 

• Společenskovědní seminář 

• Matematika volitelná 

• Seminář k informačním a komunikačním technologiím 

   0+2 0+2 0+4 

Celkem hodin 34 33 33 30 102+28 

    

4.1.1  Poznámky k učebnímu plánu  

1. Disponibilní hodiny byly využity především k posílení hodinové dotace vzdělávacích oblastí, které budou využity k přípravě na maturitní zkoušku, 

tj. jazykové vzdělávání, společenskovědní vzdělávání, matematické vzdělávání a odborné vzdělávání.   

2. Žákům jsou vytvářeny podmínky pro zkvalitňování jazykových znalostí díky realizaci projektů podle aktuální situace.  

3. Odborná praxe probíhá ve druhém pololetí 2. ročníku a v prvním pololetí 3. ročníku ve dvou dvoutýdenních cyklech. Odbornou praxi v 

jednotlivých firmách a institucích odborně vedou garanti praxe. Klasifikace z předmětu praxe je uvedena na vysvědčení ve 2. a 3. ročníku.   
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4. Ve druhém ročníku je pro žáky organizován lyžařský kurz a ve třetím ročníku turistický kurz. Tyto kurzy jsou realizovány pouze v případě, pokud 

tomu nebudou bránit organizační, klimatické, popř. jiné podmínky (nezájem žáků či zákonných zástupců), které by odporovaly efektivnímu, 

hospodárnému nebo účelnému nakládání s finančními prostředky organizace.   

5. Adaptační kurz je organizován pro žáky prvního ročníku. Koná se jako třídenní pobyt mimo region bydliště. Hlavním cílem je seznámení se s 

novými spolužáky a s třídním učitelem. K tomuto je využíváno různých seznamovacích a pohybových aktivit, které používají metod individuální, 

skupinové i týmové práce.  

6. Pokud počet žáků ve třídě nedosáhne alespoň 25, může ředitel školy rozhodnout, že tato třída nebude dělena na výuku odborných nebo 

všeobecně vzdělávacích předmětů. Rovněž může rozhodnout v případě třídy, ve které počet žáků bude 19 a méně, že tato třída nebude dělena 

na výuku cizích jazyků.  

7. Pokud si určitý volitelný předmět vybere méně než 10 žáků z aktuálního ročníku, pak tento volitelný předmět nemusí být otevřen. Dotčení žáci si 

pak zvolí jiný volitelný předmět z aktuální nabídky školy. Stejné kritérium platí i pro volbu druhého cizího jazyku.   
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4.2 Celkové dotace - přehled  

Vzdělávací oblast/Obsahový okruh Předmět Studium Celkové dotace (celkem + 
 disponibilní) 1. 

ročník 
2. 

ročník 
3. 

ročník 
4. 

ročník 

Povinné předměty 

Jazykové vzdělávání a komunikace Český jazyk a literatura 102+34 99+33 99 56+28 356+95 

Anglický jazyk 102 99 99+33 84+28 384+61 

Seminář z anglického jazyka 34 0+33    34+33 

Druhý cizí jazyk  

• Německý jazyk 

• Ruský jazyk 

68+34 66+33 66+33 56+28 256+128 

Společenskovědní vzdělávání 
 
 
 

Dějepis 34 33+33 33+33  100+66 

Společenskovědní základ 68 66 33+33  167+33 

Právo     56 56 

Zeměpis 68 0+33    68+33 

Přírodovědné vzdělávání Fyzika 68 33+33    101+33 

Chemie 68 33    101 

Biologie 68 66    134 

Matematické vzdělávání Matematika 102+34 99+33 99 84 384+67 

Vzdělávání pro zdraví Tělesná výchova 68 66 66 56 256 

Vzdělávání v informačních a komunikačních 
technologiích 

Informační a komunikační 
technologie 

68 66 33+33 28+28 195+61 

Písemná a elektronická 
komunikace 

34+34 33 33 28 128+34 
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Vzdělávací oblast/Obsahový okruh Předmět Studium Celkové dotace (celkem + 
 disponibilní) 1. 

ročník 
2. 

ročník 
3. 

ročník 
4. 

ročník 

Odborné vzdělávání Ekonomika 68 99 99+33 28+56 294+89 

Účetnictví    99 84 183 

Finanční matematika    33+33  33+33 

Odborný seminář     56 56 

Praxe  60 60  120 

Volitelné předměty 

Volitelné předměty 

• Společenskovědní seminář 

• Matematika volitelná 

• Seminář k informačním a komunikačním technologiím 

   0+66 0+56 0+122 

Celkem hodin 1156 1149 1149 840 3406+888 
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4.3 Přehled využití týdnů  

Ročník 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 

Adaptační kurz  1 0 0 0 

Lyžařský kurz  0 1 0 0 

Turistický kurz  0 0 1 0 

Maturitní zkoušky  0 0 0 4 

Odborná praxe  0 2 2 0 

Časová rezerva  5 4 4 4 

Výuka dle rozpisu učiva  34 33 33 28 

Celkem týdnů 40 40 40 36 
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5  Přehled rozpracování obsahu vzdělávání v RVP do ŠVP  
RVP ŠVP 

Vzdělávací oblasti/Obsahové okruhy Min. vyuč. hodin za 
studium 

Vyučovací předmět Počet vyuč. hodin za 
studium 

Týdenních Celkových Týdenních Celkových 

Jazykové vzdělávání a komunikace 27 864 Český jazyk a literatura 6 195 

Anglický jazyk 12 384 

Seminář z anglického jazyka 1 34 

Druhý cizí jazyk 8 256 

Společenskovědní vzdělávání 10 320 Dějepis 3 100 

Společenskovědní základ 5 167 

Právo 1 28 

Zeměpis 1 34 

Přírodovědné vzdělávání 10 320 Fyzika 3 101 

Chemie 3 101 

Biologie 4 134 

Matematické vzdělávání 12 384 Matematika 12 384 

Estetické vzdělávání 5 160 Český jazyk a literatura 5 161 

Vzdělávání pro zdraví 8 256 Tělesná výchova 8 256 

Vzdělávání v informačních a komunikačních 
technologiích 

10 320 Informační a komunikační 
technologie 

6 195 

Písemná a elektronická komunikace 4 128 

Odborné vzdělávání 19 608 Právo 1 28 

Ekonomika 9 294 

Účetnictví 6 183 

Finanční matematika 1 33 

Odborný seminář 2 56 
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RVP ŠVP 

Vzdělávací oblasti/Obsahové okruhy Min. vyuč. hodin za 
studium 

Vyučovací předmět Počet vyuč. hodin za 
studium 

Týdenních Celkových Týdenních Celkových 

Praxe 0 120 

Zeměpis 1 34 

Disponibilní časová dotace 27 864 Český jazyk a literatura 3 95 

Anglický jazyk 2 61 

Seminář z anglického jazyka 1 33 

Dějepis 2 66 

Společenskovědní základ 1 33 

Fyzika 1 33 

Matematika 2 67 

Informační a komunikační 
technologie 

2 61 

Písemná a elektronická komunikace 1 34 

Ekonomika 3 89 

Finanční matematika 1 33 

Druhý cizí jazyk 4 128 

Volitelný předmět 4 122 

Zeměpis 1 33 

Celkem RVP 128 4096 Celkem ŠVP 130 4294 
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6.8 Zeměpis  

Počet vyučovacích hodin za týden Celkem 

1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 

2 1 0 0 3 

Povinný Povinný     

    

Zeměpis 2. ročník Počet vyučovacích hodin: 33 

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení 

• Kompetence k řešení problémů 

• Komunikativní kompetence 

• Personální a sociální kompetence 

• Občanské kompetence a kulturní povědomí 

• Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám 

• Matematické kompetence 

• Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat s informacemi 

• Usilovat o nejvyšší kvalitu své práce, výrobků nebo služeb 

• Jednat ekonomicky a v souladu se strategií trvale udržitelného rozvoje 

Učivo ŠVP výstupy 

1. Austrálie a Oceánie 
- vymezení regionu 
- přírodní podmínky 
- obyvatelstvo 
- ekonomická situace regionu 

vymezí Austrálii a ostrovy v Oceánii  

posoudí vliv přírodních podmínek na hospodářství Austrálie a Oceánie  

porovná strukturu obyvatelstva Austrálie Nového Zélandu a Oceánie  

srovná hospodářství Austrálie, Nového Zélandu a Oceánie  

prezentuje místa cestovního ruchu  

2. Afrika 
- přírodní podmínky 
- obyvatelstvo 
- historický vývoj, konflikty a jejich příčiny 

posoudí vliv přírodních podmínek na hospodářství afrického kontinentu  

charakterizuje strukturu obyvatelstva  

vymezí subsaharskou a černošskou Afriku  

srovná hospodářství států ležících při Středozemním moři a saharských států  
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Zeměpis 2. ročník Počet vyučovacích hodin: 33 

- ekonomická situace Afriky diskutuje o příčinách a důsledcích nepříznivé sociální situace v afrických zemích a 
jejich důsledcích  

charakterizuje hospodářství států v černošské Africe  

objasní výjimečné ekonomické postavení JAR v Africe  

prezentuje místa cestovního ruchu v Africe  

3. Amerika 
Americký kontinent 
- vymezení jednotlivých oblastí 
- přírodní podmínky 
- obyvatelstvo 
Severní Amerika 
- historický vývoj 
- ekonomická situace 
Střední Amerika 
- historický vývoj 
- ekonomická situace 
Jižní Amerika 
- historický vývoj 
- ekonomická situace 

vymezí jednotlivé oblasti Ameriky, provede srovnání hospodářství USA a Kanady  

charakterizuje hospodářství států pevninské části Střední Ameriky  

charakterizuje hospodářství států ostrovní části Střední Ameriky  

posoudí vliv přírodních podmínek na hospodářství států jižní Ameriky  

charakterizuje hospodářství států Jižní Ameriky  

prezentuje místa zajímavá pro cestovní ruch  

4. Globální geografické aspekty světového hospodářství 
Sociální problémy lidstva 
- charakteristika demografického vývoje 
- nerovnoměrné rozmístění obyvatel na Zemi 
- sídelní aglomerace, konurbace, megalopole 
- městské a venkovské osídlení 
- jazyková a náboženská rozmanitost světa 
- sociální problémy rozvojových států 
 
Světová ekonomika 
- vliv geografické polohy na hospodářský rozvoj 
- primární, sekundární, terciární a kvartérní sektor 
- ekonomické zahraniční vztahy 
- státy podle stupně rozvoje 
- jádrové a periferní oblasti 

uvede základní charakteristiku demografického vývoje  

uvede příklady sídelních aglomerací, konurbací a megalopolí na světě  

diskutuje o problémech života obyvatel měst a venkovských obcí  

charakterizuje náboženskou a jazykovou rozmanitost světa a vyhledá potřebné 
informace  

diskutuje o sociálních problémech rozvojových států  

zhodnotí vliv přírodních faktorů na hospodářství  

charakterizuje surovinové zdroje  

diskutuje o využití alternativních zdrojů energie  

charakterizuje územní a odvětvovou strukturu světového průmyslu  

prezentuje hlavní části oblasti cestovního ruchu ve světě  

objasní pojmy vyspělý Sever a nerozvinutý Jih v ekonomické geografii  

rozdělí svět z ekonomického hlediska na tři hospodářské makroregiony  
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Zeměpis 2. ročník Počet vyučovacích hodin: 33 

Politika a ekonomika 
- formování politické mapy současného světa 
- mezinárodní politické a hospodářské organizace 
- krizové oblasti světa 
- nezávislý stát, závislá území 
- státy podle formy vlády, podle územní organizace 

rozlišuje státy podle formy vlády, způsobu vlády, územní organizace  

uvede mezinárodní politické a hospodářské organizace  

objasní problémy v krizových oblastech světa  

charakterizuje proces zvyšování počtu nezávislých států, vysvětlí význam státní 
hranice  

rozlišuje státy podle formy vlády, podle způsobu územní organizace a podle 
způsobu vlády  

Člověk a příroda 
- životní prostředí 
- porušování ekologické rovnováhy 
- trvale udržitelný rozvoj 

chápe důležitost životního prostředí pro život člověka  

vysvětlí pojem obnovitelné a neobnovitelné přírodní zdroje a uvede jejich příklady  

vysvětlí pojem trvale udržitelný rozvoj  

Aplikovaná geografie 
- územní plánování 

charakterizuje územní a strategický plán  

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

Občan v demokratické společnosti 

Naplňování tématu je popsáno v prvním ročníku. 

Informační a komunikační technologie 

Naplňování tématu je popsáno v prvním ročníku. 

Člověk a svět práce 

Naplňování tématu je popsáno v prvním ročníku. 

Člověk a životní prostředí 

Naplňování tématu je popsáno v prvním ročníku. 
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 6.18 Finanční matematika  

Počet vyučovacích hodin za týden Celkem 

1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 

0 0 2 0 2 

   Povinný     

    

 

Finanční matematika 3. ročník Počet vyučovacích hodin: 66 

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení 

• Kompetence k řešení problémů 

• Matematické kompetence 

• Odborné kompetence 

Učivo ŠVP výstupy 

1. Základní statistické pojmy 
- statistický soubor 
- četnost a relativní četnost znaku 
- charakteristiky polohy 
- statistická data v grafech a tabulkách 

užívá a vysvětlí pojmy: statistický soubor, rozsah souboru, statistický znak 
kvantitativní a kvalitativní, hodnota znaku, statistická jednotka, četnost, relativní 
četnost, aritmetický průměr  

určí četnost a relativní četnost hodnoty znaku  

sestaví tabulku četností  

graficky znázorní rozdělení četností  

určí charakteristiky polohy (aritmetický průměr, modus, medián, percentil)  

2. Úročení 
- typy úročení 
- jednoduché úročení 
- složené úročení 
- základní rovnice pro složené úročení 
- výpočet doby splatnosti 
- výpočet úroku 

rozliší pojmy úrok a úroková míra  

rozlišuje typy úročení  

odvodí a interpretuje obsah závislosti výše úroku na době splatnosti  

kombinuje jednoduché a složené úročení  

3. Běžné účty 
- metody výpočtu úroků 

vypočítá úroky z částek uložených na běžném účtu  

rozumí informacím v ukázce konkrétního výpisu z účtu  
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Finanční matematika 3. ročník Počet vyučovacích hodin: 66 

- zůstatkový způsob 
- postupný způsob 

4. Spotřebitelské a hypoteční úvěry 
- druhy úvěrů 
- úročení úvěrů 
- splácení úvěrů 

chápe právní vymezení úvěru a hypotéky  

na konkrétních příkladech porovnává úvěry nabízené společnostmi na finančním 
trhu, užívá RPSN  

uplatňuje v příkladech své znalosti o dani z příjmu  

5. Vybrané cenné papíry finančního trhu 
- dluhopisy, výnos z dluhopisů 
- akcie, výnos z akcie 
- směnka 
- diskont a eskontní úvěr 

umí vypočítat výnosy investorů z akcií (dividendy, kapitálový výnos)  

zvažuje důsledky osobních rozhodnutí na současný a budoucí příjem  

6. Finanční gramotnost 
- osobní (domácí) rozpočet 
- přebytek domácího rozpočtu 
- deficit domácího rozpočtu 
- osobní majetek a závazky 
- produkty peněžního a kapitálového trhu 
- osobní bankrot 

umí vytvořit domácí rozpočet a finanční plán domácnosti  

dokáže nakládat s přebytkem domácího rozpočtu  

chápe důsledky a příčiny vzniku deficitu domácího rozpočtu  

má přehled o osobním majetku a závazcích  

rozlišuje nabízené finanční produkty, je schopný vyhledat, použít a vyhodnotit 
informace z textu  

orientuje se na finančním trhu  

rozlišuje kreditní a debetní karty  

zná důsledky nesplácení úvěrů, možnosti osobního bankrotu  

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

Informační a komunikační technologie 

Žáci jsou ve výuce vedeni k tomu, aby:  
- efektivně využívali prostředky informačních a komunikačních technologií při své práci i v systému vzdělávání 
- využívali prostředky informačních a komunikačních technologií k prezentaci výsledků své práce 

     


