
2. ročník
 

Očekávané a školní výstupy Učivo
Mezipředmětové vztahy a pr ůřezová 

témata

OV - používá nejběžnější platební nástroje, smění peníze za 
použití kursovního lístku
ŠV - vyhledá kurzovní lístek, provádí převody měn pomocí 
kurzovního lístku

Peníze
- formy platebního styku v tuzemské i zahraniční měně

OV - uvede principy vývoje ceny akcií a možnosti forem 
investic do cenných papírů
ŠV - posoudí klady a zápory investování do akcií a cenných 
papírů

Peníze
- cenné papíry, burza

OV - rozliší pravidelné a nepravidelné příjmy a výdaje a na 
základě toho sestaví rozpočet domácnosti
ŠV - sestaví rozpočet domácnosti - simulační hra

OV - navrhne, jak řešit schodkový rozpočet a jak naložit s 
přebytkovým rozpočtem domácnosti
ŠV - posoudí v simulační hře možnosti krytí schodku či 
možnosti naložení s přebytkem

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

Hospoda ření domácnosti
- práva spotřebitele, předpisy na ochranu spotřebitele

OSZ - psychologie, morálka

OV - 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
ŠV - posoudí rizika jednotlivých druhů investic a vysvětlí 
význam diverzifikace portfolia, rozlišuje rozdíly ve vlastních a 
svěřených prostředcích - morální hazard

Finanční produkty
- způsoby využití přebytku finančních prostředků
- spořicí a investiční produkty
- další způsoby investování peněz

OSV - 2, 4
OSZ - psychologie, morálka

OV - vybere nejvýhodnější úvěrový produkt s ohledem na své 
potřeby a zdůvodní svou volbu, posoudí způsoby zajištění 
úvěru a vysvětlí, jak se vyvarovat předlužení
ŠV - vysvětlí pojem úvěrový rámec, posoudí výhody a 
nevýhody úvěru

Finanční produkty
- řešení nedkostatku finančních prostředků, úvěrové 
produkty, leasing

Hospoda ření domácnosti
- rozpočet domácnosti
- typy rozpočtu a jeho rozdíly
- top peněz v domácnosti
- spotřební výdaje

Gymnázium, Milevsko, Masarykova 183
Školní vzd ělávací program  (ŠVP) pro vyššší stupe ň osmiletého gymnázia pro čtyřleté gymnázium 

Vyučovací p ředmět - Ekonomika a finance
Vzdělávací obor - Člověk a svět práce

Finance
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OV - vysvětlí způsoby stanovení úrokových sazeb a rozdíl 
mezi úrokovou sazbou a RPSN

Finanční produkty
- úvěrové sazby, RPSN

MJA - procenta

OV - vybere nejvýhodnější pojistný produkt s ohledem na své 
potřeby
ŠV - orientuje se v problematice rizik (osobní či majetková) a 
navrhuje vhdonou formu pojistění

Finanční produkty
- pojištění

MJA - pravděpodobnost

OV - objasní funkci ČNB a její vliv na činnost komerčních bank
ŠV - objasní úlohu ČNB v oblasti monetární politiky na 
konkrétním případě
     - vysvětlí pojem "úvěrová past" a navrhne opatření jak jí 
předcházet - obecně a v podmínkách počítačové simulace

Bankovní soustava
- ČNB a komerční banky, specializované finanční 
instituce

OSZ - politologie

OV - využívá moderní formy bankovních služeb, včetně 
moderních informačních a telekomunikačních technologií, 
ovládá způsoby bezhotovostního platebního styku
ŠV - orientuje s kreditních a debetních kartách, vazba úvěr či 
vklad, rozdíl platební karta a elektronická peneženka

Bankovní soutava
- moderní formy bankovnictví
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