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Rozpracované výstupy v předmětu Učivo 
Průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy, 
přesahy a vazby 

Poznámky 

 

– používá nejběžnější platební nástroje, 

smění peníze za použití kursovního lístku 

– rozliší pravidelné a nepravidelné příjmy 

a výdaje a na základě toho sestaví 

rozpočet domácnosti 

– navrhne, jak řešit schodkový rozpočet a 

jak naložit s přebytkovým rozpočtem 

domácnosti 

– na příkladu vysvětlí, jak uplatňovat práva 

spotřebitele (při nákupu zboží a služeb, 

včetně produktů finančního trhu) 

– navrhne způsoby, jak využít volné 

finanční prostředky (spoření, produkty se 

státním příspěvkem, cenné papíry, 

nemovitosti aj.) 

– vybere nejvýhodnější produkt pro 

investování volných finančních 

prostředků a vysvětlí proč 

– vybere nejvýhodnější úvěrový produkt s 

ohledem na své potřeby a zdůvodní svou 

volbu, posoudí způsoby zajištění úvěru 

a vysvětlí, jak se vyvarovat předlužení 

– vysvětlí způsoby stanovení úrokových 

sazeb a rozdíl mezi úrokovou sazbou a 

RPSN 

– vybere nejvýhodnější pojistný produkt s 

ohledem na své potřeby 

– využívá moderní formy bankovních 

služeb, včetně moderních informačních a 

telekomunikačních technologií, ovládá 

způsoby bezhotovostního platebního 

styku 

 

FINANCE 

– peníze – funkce peněz, formy 

platebního styku v tuzemské i 

zahraniční měně, cenné papíry, 

akcie, burza 

– hospodaření domácnosti – 

rozpočet domácnosti, typy 

rozpočtu a jejich rozdíly, tok 

peněz v domácnosti; 

– spotřební výdaje, práva 

spotřebitele 

– finanční produkty – způsoby 

využití přebytku finančních 

prostředků, spořicí a investiční 

produkty, další způsoby 

investování peněz 

– řešení nedostatku finančních 

prostředků, úvěrové produkty, 

leasing; 

– úrokové sazby, RPSN 

– pojištění 
 

 

Člověk a svět práce 

 

 

 

– kriticky posoudí své zdravotní, 

osobnostní a kvalifikační předpoklady 

pro volbu dalšího studia a profesní 

orientace 

– posuzuje profesní a vzdělávací nabídku 

TRH PRÁCE A PROFESNÍ VOLBA 

– profesní volba – práce jako 

seberealizace, hodnocení vlastních 

schopností, vzdělávání a příprava 

na volbu profese (profesní a 

vzdělávací nabídka) 

Člověk a svět práce 

 

PT: Výchova k myšlení v evropských 

a globálních souvislostech 

(globalizační a rozvojové procesy) 

 Žijeme v Evropě 
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Rozpracované výstupy v předmětu Učivo 
Průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy, 
přesahy a vazby 

Poznámky 

vztahující se k jeho profesní volbě a 

kariéře 

– posoudí profesní poptávku na českém i 

evropském trhu práce a pružně na ni 

reaguje dalším vzděláváním 

– vyhotoví potřebnou dokumentaci pro 

přijímací řízení k dalšímu studiu i ve 

zvolené profesi 

– vhodně prezentuje vlastní osobu a práci, 

vhodně vystupuje při přijímacím 

pohovoru nebo konkurzu 

– reflektuje význam práce pro psychické 

zdraví člověka, vytvoří si vyvážený 

pracovní rozvrh s ohledem na své osobní 

vztahy 

– přijímací pohovor a výběrové 

řízení (společenské jednání, 

komunikační dovednosti, asertivní 

jednání, empatie) 

– dobrovolnictví jako příležitost k 

rozvíjení pracovních zkušeností 

– mezinárodní trh práce – nabídka 

a poptávka po pracovních místech, 

globalizace pracovního trhu 

– profesní mobilita, rekvalifikace, 

celoživotní vzdělávání 

– osobní management – plánování 

osobní práce, time management, 

zaměstnání a mezilidské vztahy, 

workholismus 

 

 

– uvede postup, jak vypočítá životní 

minimum své domácnosti, a zažádá 

o sociální dávku, na niž má nárok 

– objasní funkci podpory 

v nezaměstnanosti, funkci úřadů práce 

a personálních agentur 

– vyhledá informace o zaměstnání 

a rekvalifikaci v různých typech médií 

NÁRODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ 

A ÚLOHA STÁTU V EKONOMICE 

 

Sociální politika  

– důchodový systém, systém 

sociálních dávek, životní 

minimum, státní politika 

zaměstnanosti, nezaměstnanost 

Člověk a svět práce 

 

– přednáška pro budoucí 

absolventy (Úřad práce) 

    

 

 


