Ekonomický seminář - ekonomika podnikání - předmaturitní ročník

Předmět:

OVO RVP

OVO ŠVP

Tematický celek

aktivně zná a používá základní pojmy z oblasti tržní
ekonomiky;
odliší potřeby člověka v tržní ekonomice;
vysvětlí rozdíl mezi vzácností a obětovanou příležitostí;
ovládá členění výrobních faktorů, zná jejich funkci v rámci
hospodářského procesu, uvádí příklady z tržního prostředí;
objasní úlohu zisku v tržním systému;
vysvětlí úlohu státu v tržní ekonomice;

Fungování tržní
ekonomiky

Učivo RVP

Učivo ŠVP

Zařazení PT

Integrace

Mezipředmětové vztahy

Zařazení do ročníku,
orientační počet hodin

Základní ekonomické pojmy
Potřeby a jejich uspokojování
Vzácnost a obětovaná příležitost
Výrobní faktory
Základy tržního systému
Úloha zisku a státu v tržní
ekonomice

3. roč. - 8 hod.

definuje podnikatelskou činnost;
Podnikání
zná a orientuje se v jednotlivých fázích podnikatelského
záměru;
vysvětlí rozdíly mezi jednotlivými právními formy podnikání a
neziskovými organizacemi;
vysvětlí důvody a postupy zániku podniku;

Podnikatelský záměr
Právní formy podnikání
Neziskové subjekty
Zánik podnikání

3. roč. - 12 hod.

vysvětlí podstatu marketingu;
popíše podnikatelské koncepce podnikatelského subjektu;
umí zvolit vhodný marketingový výzkum pro podnikatelský
subjekt;
popíše jednotlivé 4 P marketingového mixu: výrobek, cena,
distribuce a propagace;

Marketing

Podnikatelské koncepce
Marketingové plánování
Marketingový výzkum
Výrobek, cena, distribuce,
propagace

3. roč. - 8 hod.

zná a popíše jednotlivé výrobní faktory podnikatelské
činnosti: oběžný a dlouhodobý majetek, zaměstnanci;
zhodnotí pomocí výpočtu efektivnost hlavních činností;
popíše hlavní činnosti - výrobní a prodejní činnost;
provádí výpočty spotřeby materiálu a zhodnotí výsledky;
popíše způsoby pořízení dlouhodobého majetku, vypočte
jeho kapacitu a dokáže vyjádřit jeho opotřebení odpisy;
rozliší potřebu jednotlivých zaměstnanců a naplánuje
výpočtem jejich potřebu a popíše způsoby získávání
zaměstnanců

Hlavní činnosti a
výrobní faktory
podnikatelských
subjektů

Výrobní faktory v podnikatelské
činnosti, oběžný majetek,
dlouhodobý majetek,
a zaměstnanci
Výrobní činnost
Prodejní činnost

3. roč. - 18 hod

orientuje se v daňové soustavě ČR;
rozliší daně přímé a nepřímé;
orientuje se v zákoně o DPH a provádí základní výpočty
DPH;
zná jednotlivé druhy daňových a pojišťovacích povinností
podnikatelských subjektů;

Daňová a
pojišťovací
povinnost při
podnikání

Daňová povinnost při podnikání
Daně přímé
Daně nepřímé
Pojišťovací povinnost
Zákonné a povinně smluvní
pojištění při podnikání

3. roč. - 8 hod.

orientuje se v moderních komunikacích s bankou;
zná způsob založení, vedení a zrušení bankovního účtu pro
podnikání;
zná podklady pro založení úvěrového účtu;

Finanční trh

Založení, vedení a zrušení účtu
Hotovostní a bezhotovostní
placení
Žádost o úvěr

3. roč. - 4 hod.

správně zhodnotí důležitost finančního hospodaření
podnikání;
aplikuje poznatky z oblasti nákladů a výnosů a nalezne
způsoby zvýšení zisku;
umí sestavit jednoduchou kalkulaci ceny a posoudit vliv
nákladů na její výši;

Finanční řízení
podnikatelské
činnosti

Náklady a výnosy
Kalkulace a rozpočty
Potřeby a zdroje financování

3. roč. - 4 hod.

zná pojem národní a světové hospodářství;
analyzuje vazby podnikatelských subjektů na další subjekty
národního a světového hospodářství.

Národní a světové
hospodářství

Vztah podnikání k národnímu
hospodářství
Světové hospodářství

3. roč. - 2 hod.

Stránka &

Ekonomický seminář - ekonomika podnikání - maturitní ročník

Předmět:

OVO RVP

Učivo RVP

Tematický celek

vysvětlí a odliší druhy hlavních činností a posoudí
efektivnost hlavní činnosti;
vysvětlí a odliší možné druhy realizace výsledků hlavní
činnosti;
definuje průběh prodejní činnosti při výrobní činnosti a
obchodní činnosti včetně potřebných dokladů;
vysvětlí evidenci výsledků hlavní činnosti;
zařadí obchodní závod podle hlavní činnosti do
příslušného odvětví;
charakterizuje procesy a typy výroby, chápe ekonomické
dopady;
uvede příklady výrobního programu;
vysvětlí principy financování jednotlivých odvětví;

Hlavní činnosti podnikání

Typy hlavních činností
se zaměřením na výrobu
a prodej
Výrobní činnost
Efektivnost
Prodejní činnost v
tuzemsku i mimo ČR

4. roč. - 20 hod.

charakterizuje finanční trh a jeho jednotlivé subjekty a
složky;
charakterizuje peníze a jednotlivé cenné papíry;
umí popsat strukturu bankovního systému ČR;
rozliší jednotlivé investiční společnosti;

Finanční trh

Peněžní a kapitálový trh
Peníze
Cenné papíry
Burza CP

4. roč. - 15 hod.

charakterizuje vazby obchodního závodu na další subjekty;
vysvětlí vztah obchodního závodu k odběratelům a
dodavatelům, bankám, státu i zahraničí a ostatním
subjektům;

Okolí obchodního závodu

Subjekty působící v
oblasti podnikání

4. roč. - 15 hod.

charakterizuje úlohu managementu;
vyjmenuje a popíše řídící činnosti;
zvolí vhodný typ řídícího stylu pro konkrétní subjekt;

Management

Úloha managementu
Řídící činnosti
Styly řízení

4. roč. - 10 hod.

dle zákonů odliší daňovou evidenci od účetnictví;
odliší finanční a manažerské účetnictví;
zná druhy a význam účetních dokladů;

Způsoby vedení evidence podnikatelské
činnosti

Daňová evidence a
účetnictví

4. roč. - 15 hod.

popíše nejhlavnější makroekonomické ukazatele;
vysvětlí vliv globalizace a EU na národní ekonomiky;
popíše veřejné rozpočty ČR;

Národní hospodářství

Ukazatele úrovně
národního hospodářství
Globalizace
EU
Veřejné rozpočty

4. roč. - 10 hod.

Opakování maturitních okruhů

Učivo ŠVP

Zařazení PT

Integrace

Mezipředmětové vztahy

Zařazení do ročníku,
orientační počet hodin

OVO ŠVP

4. roč. - 55 hod.

&R

