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Obor vzdělání:  64-41-L/51 PODNIKÁNÍ 

 

 

Profil absolventa: 

Absolvent je středoškolsky vzdělaný pracovník se všeobecným a odborným vzděláním. Jeho 

příprava je směrována do tří základních  oblastí: rozvoj osobnosti žáka, příprava pro život v 

občanské společnosti a příprava pro pracovní uplatnění. V průběhu přípravy ve studijním oboru 

je kladen důraz na rozvoj schopností aplikovat poznatky a dovednosti z ekonomiky, účetnictví, 

obchodní korespondence, práva, managementu a marketingu a aplikované psychologie na 

konkrétní situace v podniku.  

Absolvent se může na trhu práce uplatnit v podnicích všech právních forem. Je připraven 

vykonávat povolání zaměřená na výkon ekonomických, obchodně podnikatelských a 

administrativních činností. Uplatní se na pozicích: ekonom, účetní, finanční referent, referent 

marketingu,  referent logistiky, referent obchodního oddělení, obchodní zástupce, sekretářka, 

administrativní pracovník a  další. Má předpoklady pro to, aby po zapracování a získání 

potřebných zkušeností vykonával především organizační funkce a uplatnil se jako vedoucí 

provozních a organizačních jednotek,  oddělení nákupu a prodeje zboží, obchodního oddělení, 

manažer firmy apod. Je schopen používat jeden cizí jazyk. 

Absolvent má vytvořeny základní předpoklady pro samostatné podnikání,  uvědomuje si 

potřebu celoživotního vzdělání. 

 

Učební plán: 

Povinné vyučovací předměty: 1. 2. 3. Celkem 

Český jazyk a literatura 25 25 30 80 

Anglický jazyk 33/-/- 33/-/- 33/-/- 99/-/- 

Německý jazyk -/33/- -/33/- -/33/- -/99/- 

Ruský jazyk -/-/33 -/-/33 -/-/33 -/-/99 

Základy společenských věd 10 20 10 40 

Dějepis 10 - - 10 

Matematika 25 30 30 85 

Název ŠVP: Podnikání – dálková forma 

Délka vzdělávání: 3 roky 

Způsob ukončení vzdělávání: Maturitní zkouška 

Doklad dosaženého vzdělání: Vysvědčení o maturitní zkoušce 

Stupeň získaného vzdělání: Střední vzdělání s maturitní zkouškou 

Určeno pro: Absolventy tříletých oborů vzdělání (skupiny „H“ a „E“) 
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Informační a komunikační 

technologie 

15 10 10 35 

Účetnictví 25 25 30 80 

Ekonomika 25 25 30 80 

Marketing a management - 20 10 30 

Právo 10 10 10 30 

Obchodní korespondence 20 10 - 30 

Aplikovaná psychologie 10 - - 10 

Praxe - - 10 10 

Celkem týdenních vyučovacích 

hodin 

208 208 203 619 

 

 

 

 


