
TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2018/19) 
 

PŘEDMĚT Základy platného práva - seminář 

TŘÍDA/SKUPINA  

VYUČUJÍCÍ Renáta Sladká 

ČASOVÁ DOTACE 2 hodiny týdně 

UČEBNICE (UČEB. MATERIÁLY) - 
ZÁKLADNÍ 

žádné 

POZN. (UČEBNÍ MATERIÁLY 
DOPLŇKOVÉ aj.) 

obecně závazné právní předpisy 

 

1. pololetí 
 

TEMATICKÝ CELEK, TÉMA OČEKÁVANÉ VÝSTUPY POČET 
HODIN 

POZN. 

Úvod do systematiky právního řádu orientace v používání 

právního řádu 

2  

Pracovní právo - úvod osvojení si pojmů pracovního 

práva  

2  

Přípravná fáze uzavírání pracovního poměru vypracování strukturovaného 

životopisu a motivačního 

dopisu – jejich posouzení; 

základy HR 

8  

Uzavírání pracovního poměru   Vypracování pracovní 

smlouvy, jmenování, dohody 

od odchodném; vypracování 

DPP a DPČ 

 

6  

Mzdové a platové záležitosti Orientace v platové a mzdové 

oblasti; vypracování 

mzdového výměru 

4  

    

    

    

    

 

 

2. pololetí 
 

TEMATICKÝ CELEK, TÉMA OČEKÁVANÉ VÝSTUPY POČET 
HODIN 

POZN. 

Změny pracovního poměru   pojmosloví a vypracování 

dohody o přeložení; příkaz 

k pracovní cestě a jeho 

vyúčtování 

10  

Ukončení pracovního poměru právní úprava obecně, 

vypracování dohody, 

okamžitého zrušení PP, 

14  

 

 



zrušení ve zkušební době, 

výpovědi ze strany 

zaměstnavatel 

 

 

 

 

 

Ověřování vědomostí bude probíhat zejména předem hlášenými písemnými 

testy takto: 

 

Test má vždy deset otázek, když každá z nich může být hodnocena 0 až 10 

body. 

 

Vždy z každého odučeného celku budou žákům předloženy k vypracování dva 

testy. Z nich se do klasifikace počítá POUZE lepší výsledek. Bohužel systém 

školy online nelze prozatím tomuto systému přizpůsobit, proto tam jsou 

započítávány všechny výsledky, a ty jsou posléze průměrovány. Průběžné 

hodnocení uvedené ve škole online tedy téměř nikdy neodpovídá skutečnému 

hodnocení žáka. 

 

Pokud se žák nedostaví na jeden z těchto dvou testů, započítává se do jeho 

hodnocení výsledek toho testu, který psal. Náhradní termín se zásadně 

neposkytuje, pokud v odůvodněných případech nerozhodne vyučující jinak. 

 

Pokud se žák nedostaví na žádný z těchto dvou testů, do hodnocení se mu 

započítává 0 bodů. Náhradní termín se zásadně neposkytuje. Výjimku tvoří 

dlouhodobá nemoc nebo zdravotní komplikace, dlouhodobá nepřítomnost 

z jiného důvodu omluvená předem, účast na školních akcích v obou testových 

termínech. V odůvodněných případech může vyučující rozhodnout jinak.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 


