
3. ročník
 

Očekávané a školní výstupy Učivo
Mezipředmětové vztahy a pr ůřezová 

témata

OV - kriticky posoudí své zdravotní, osobnostní a kvalifikační 
předpoklady pro volbu dalšího studia a profesní orientace
ŠV - orientuje se v nabídkách konkrétních pracovních míst a 
posoudí, zda splňuje předpoklady pro jejich vykonávání

OV - posuzuje profesní a vzdělávací nabídku vztahující se k 
jeho profesní volbě a kariéře
ŠV - vysvětlí, jak se vytváří rovnováha mezi poptávkou a 
nabídkou na trhu práce, posoudí účinky migrace na alokaci 
práce v mezinárodním měřítku
     - vyhledá různá prácovní místa v informačních zdrojích 
(inzerce, internet aj.)
OV - posoudí profesní poptávku na českém i evropském trhu 
práce a pružně na ni reaguje dalším vzděláváním
ŠV - orientuje se v nabídkách konkrétních pracovních míst a 
posoudí, zda splňuje předpoklady pro jejich vykonávání
     -  porovná úroveň pracovní mobility v EU  mimo ni

Mezinárodní trh práce 
- nabídka a poptávka po pracovních místech, 
informační, poradenské a zprostředkovatelské služby, 
pracovní trh v EU, globalizace pracovní trhu, profesní 
mobilita, rekvalifikace, celoživotní vzdělávání

EGS - 4

OV - vyhotoví potřebnou dokumentaci pro přijímací řízení k 
dalšímu studiu i ve zvolené profesi
ŠV - charakterizuje podklady potřebné pro získání pracovního 
místa

Profesní volba
- přijímací pohovor a výběrové řízení (společenské 
jednání, komunikační dovednosti, asertivní jednání, 
empatie)

OSV - 1, 2, 3
OSZ - psychologie

OV - vhodně prezentuje vlastní osobu a práci, vhodně 
vystupuje při přijímacím pohovoru nebo konkurzu
ŠV - charakterizuje vhodné vystupování uchazeče o vhodné 
zaměstnání při výběrovém řízení na konkrétní pracovní místo

Profesní volba
- pracovní úspěšnost a kariérní růst, dobrovolnictví jako 
příležitost k rozvíjení pracovních zkušeností

OSV - 1, 2, 3
OSZ - psychologie

Profesní volba
- práce jako seberealizace, hodnocení vlastních 
schopností, vzdělávání a příprava na volbu profese 
(profesní a vzdělávací nabídka)

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

Trh práce a profesní volba
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OV - reflektuje význam práce pro psychické zdraví člověka, 
vytvoří si vyvážený pracovní rozvrh s ohledem na své osobní 
vztahy
ŠV - orientuje se v situaci ztráty zaměstnání, vysvětlí rozdíly 
mezi časovou a úkolovou mzdou, hrubou a čistou mzdou, 
rozliší v ukázce výplatního lístku nejčastější položky mzdy a 
posoudí reálnost jejich výše, porovná na konkrétních 
příkladech zaměstnání a podníkání
     - uvede základní dokumentaci potřebnou k založení 
živnosti

Osobní management
- plánování osobní práce, time management, zaměstná 
a mezilidské vztahy, zaměstná a rodina, workoholismus

OSV - 1, 2, 3
OSZ - psychologie
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