MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s.
TEMATICKÉ PLÁNY
TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2018/19)
PŘEDMĚT

Člověk a svět práce

TŘÍDA/SKUPINA

oktáva

VYUČUJÍCÍ

JUDr. Renáta Sladká

ČASOVÁ DOTACE

2 hod týdně

UČEBNICE (UČEB. MATERIÁLY) ZÁKLADNÍ

Slabikář finanční gramotnosti

POZN. (UČEBNÍ MATERIÁLY
DOPLŇKOVÉ aj.)

obecně závazné právní normy

Tematický
celek
[oktáva]

TRŽNÍ
EKONOMIKA,
FINANCE,
FINANČNÍ
GRAMOTNOST,
NÁRODNÍ
HOSPODÁŘST
VÍ

Výstupy I.

Výstupy II.

Učivo

Metody
Aktivity

Mezipředmě Období
tové vztahy

žák:
vysvětlí na základě
konkrétní, reálné a
aktuální situace ve
společnosti
mechanismy
fungování trhu
stanoví cenu jako
součet nákladů,
zisku a DPH,
vysvětlí, jak se cena
liší podle typu
zákazníků, místa či
období, objasní
důvody kolísání cen
zboží či pracovní síly
na trhu podle vývoje
nabídky a poptávky

Odborná ekonomie
zaměřená na
typy ekonomik,
mechanismy
fungování trhu,
marketing,
náklady, výnosy,
orientuje se v daňovém
DPH, tvorba a
systému ČR
stanovení ceny,
globální
ekonomické otázky;
daňové právo
má přehled o
ekonomické situaci ve
světě

Výklad,
práce ve
skupině,
diskuse,
prezentace,
brainstormin
g, eseje

Obecně:
především ZSV,
IVT, M, ČJ, ZE

září

říjen - listopad

rozlišuje a
posoudí výhody a rizika
porovnává praktické podnikání v porovnání
využití jednotlivých
se zaměstnáním
forem podnikání,
posoudí, která
forma podnikání je
v konkrétní situaci
nejvýhodnější

základy podnikání
(podnikatelské
subjekty, podnikání
versus zaměstnání,
nekalá soutěž,
základní právní
normy týkající se
podnikání),
marketing a
reklama

prosinec - leden

analyzuje skrytý
obsah reklamy,
kriticky posuzuje
podíl marketingu na
úspěchu výrobku na
trhu

orientuje se
v jednotlivých druzích
reklamy a v této
souvislosti je schopen
určit míru její
působnosti

práva duševního
vlastnictví

únor

umí používat
nejběžnější platební
nástroje a směnit
peníze za použití
kursovního lístku

ví, jak funguje akciový
trh a principy vývoje
ceny akcií a možnosti
forem investic do
cenných papírů

peníze, finance a
finanční právo

březen

sestaví základní
rodinný rozpočet

ví, jakým způsobem
ovlivnit výstupy
rodinného rozpočtu;
rozliší pravidelné a
nepravidelné příjmy a
výdaje

Typy rozpočtu a
jejich rozdíly,
domácí hospodaření

duben
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na příkladu vysvětlí,
jak uplatňovat práva
spotřebitele (při
nákupu zboží a
služeb, včetně
produktů finančního
trhu)

orientuje se
občanské právo ;
v odpovědnostech za
práva spotřebitele,
vady a v záruce za
spotřební výdaje
jakost výrobků; umí
vysvětlit princip
fungování
spotřebitelských smluv
uzavíraných
distančním způsobem

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.

květen

