
3. ročník
 

Očekávané a školní výstupy Učivo
Mezipředmětové vztahy a pr ůřezová 

témata

OV - objasní základní principy fungování systému příjmů a 
výdajů státu

OV - rozlišuje základní typy daní, rozlišuje, na které jeho 
činnosti se zdaňovací povinnost vztahuje

OV - uvede, jakým způsobem podá daňové přiznání 
především k dani z příjmu, jak provede základní výpočty daní 
a zjistí výši sociálního a zdravotního pojištění
ŠV - objasní na příkladech, jak občan přispívá do státního 
rozpočtu a co z něj získává
     - uvede rozdíl mezi pojištěním zaměstnanců a OSVČ

OV - na základě aktuálních mediálních informací posoudí vliv 
nejdůležitějších ekonomických ukazatelů (inflace, úroveň HDP, 
míra nezaměstnanosti) na změny v životní úrovni občanů
ŠV - analyzuje životní úroveň a orientuje se v mezinárodních 
srovnáních ŽÚ

Monetární politika, ČNB
- kurz měny, zahraniční platební bilance, HDP

OV - vysvětlí podstatu inflace a její důsledky na příjmy 
obyvatelstva, vklady a úvěry, dlouhodobé finanční plánování a 
uvede příklady, jak se důsledkům inflace bránit
ŠV - vysvětlí pojmy platební a obchodní bilance

Monetární politika, ČNB
- inflace

OV - uvede postup, jak vypočítá životní minimum své 
domácnosti, a zažádá o sociální dávku, na niž má nárok
ŠV - vysvětlí proč systém sociálních dávek by neměl být 
automatický, posoudí motivují vliv různých sociálních dávek

Sociální politika
- důchodový systém, systém sociálních dávek, životní 
minimum

OSZ - politologie

EGS - 1
GEO - ekonomická geografie

Fiskální politika
- státní rozpočet, daňová soustava

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

Národní hospodá řství a úloha státu v národní ekonomice
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OV - objasní funkci podpory v nezaměstnanosti, funkci úřadů 
práce a personálních agentur, vyhledá informace o 
zaměstnání a rekvalifikaci v různých typech médií
ŠV - orientuje se v druzích nezaměstnanosti a posoudí 
možnosti státu regulovat nezaměstnanost, orientuje se v 
problematice důchodové reformy

Sociální politika
- nezaměstnanost, státní politika nezaměstnanosti

OSZ - politologie
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