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1 ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

 
Název a adresa školy:  Střední škola polytechnická Brno, Jílová, příspěvková     
                                           organizace 
                                           Jílová 164/36g, 639 00 Brno 
Zřizovatel:  Jihomoravský kraj se sídlem v Brně, 
 Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno 
Název:               Podnikání  
Kód a název  RVP:  Obor vzdělání:  64-41-L/51 Podnikání  
Délka vzdělání:  2 roky 
Forma vzdělání:   denní studium 
Stupeň vzdělání:  střední odborné vzdělání s maturitní zkouškou  
Platnost ŠVP: od 1. 9. 2020 počínaje prvním ročníkem 
Jméno ředitele:   Ing. Andrzej Bartoś 
 
Kontakty pro komunikaci se školou: 
Tel.:   00420 543 424 511 
Fax.:   00420 543 424 555 
Email:   sou@jilova.cz 
WWW:   www.jilova.cz 
Budova školy:   Jílová 164/36g školní ústředna tel.: 543 424 511 

 
  

http://www.jilova.cz/
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2  PROFIL ABSOLVENTA 
 
Název a adresa školy:  Střední škola polytechnická Brno, Jílová, příspěvková     
                                           organizace 
                                           Jílová 164/36g, 639 00 Brno 
Zřizovatel: Jihomoravský kraj se sídlem v Brně, 
 Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno 
Název:               Podnikání 
Kód a název  RVP:  64-41-L/51 Podnikání 
Délka vzdělání:  2 roky 
Forma vzdělání:  denní studium 
Stupeň vzdělání:  střední odborné vzdělání s maturitní zkouškou     
Platnost ŠVP:  od 1. 9. 2020 počínaje prvním ročníkem 
 
 
 

2.A Popis uplatnění absolventa v praxi 

Absolvent se uplatní: 

- v povoláních při vykonávání ekonomické, provozně-ekonomické, obchodní a 
administrativní činnosti v podniku; 

- v samostatné podnikatelské činnosti  především  v oblasti,  pro  kterou  se  
připravoval v předcházející přípravě v konkrétním učebním oboru. 

- Úspěšní  absolventi  oboru  si  mohou  zvýšit  vzdělání  formou  vysokoškolského  
vzdělávání  v bakalářských a magisterských studijních programech. 

  

2.B Očekávané kompetence absolventa 

2.B.1 Odborné kompetence 
Absolvent bude schopen na základě získaných odborných kompetencí 

zejména: 

- rozumět základním ekonomickým pojmům a umět je aktivně používat; 
- chápat principy fungování tržní ekonomiky spolu s cíli a podstatou podnikání; 
- ručně a na počítači pořizovat a zpracovávat účetní doklady, účtovat ve finančním 

účetnictví; 
- orientovat se v soustavě daní a v jejich správě; 
- vést daňovou evidenci u osob samostatně výdělečně činných; 
- z účetních výkazů zjišťovat informace o struktuře majetku a jeho zdrojích, o 

nákladech, výnosech a výsledku hospodaření; 
- přesně a rychle psát na klávesnici PC desetiprstovou hmatovou metodou; 
- ovládat základní funkce operačního systému, pracovat s programy příslušenství 

Windows včetně práce s grafikou a multimédii; 
- komunikovat pomocí elektronické pošty, vyhledávat informace na internetu, 

ovládat práci s kancelářskou technikou; 
- vyhotovovat na počítači obchodní korespondenci v normalizované úpravě; 
- využívat znalosti právních norem a pracovat s nimi; 
- vyhledat příslušnou právní úpravu podnikání v zákonech nebo počítačových 

databázích; 
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- uplatňovat znalosti práv a povinností zaměstnance a zaměstnavatele; 
- uplatňovat efektivní  marketingové  strategie,  provádět  marketingový  výzkum,  

sběr  a analýzu dat; 
- pracovat v týmu, řídit menší kolektiv pracovníků, řešit problémové situace a 

korigovat své jednání se spolupracovníky a zákazníky; 
- vést jednání s obchodními partnery; 
- doplňovat si průběžně znalosti s ohledem na změny v praxi; 
- pracovat podle principů udržitelného rozvoje. 
 

Absolvent oboru podnikání se vyznačuje: 

- komunikativními dovednostmi v běžném denním styku osobního i pracovního 
charak- teru; 

- schopnostmi zorganizovat si vlastní práci a dodržovat pracovní kázeň; 
- uměním jednat s ostatními lidmi a pracovat v týmu; 
- schopnostmi samostatně jednat, rozhodovat a řešit různé úkoly a problémy; 
- dovednostmi získávat a využívat nové informace v praxi; 
- snahou po dalším vzdělávání a schopností  adaptovat  se  na podmínky  a 

požadavky  na trhu práce; 
- schopnostmi rozumět vztahu člověka a přírody, jednat ekologicky podle principů 

udržitelného rozvoje; 
- schopnostmi chápat význam umění pro člověka a dovede si vybrat z kulturní 

nabídky hodnotné podněty, jak pro obohacení své osobnosti, tak i pro svou 
profesní činnost; 

- snahou o zařazení pohybových aktivit do svého osobního životního stylu a o 
optimální stav své tělesné zdatnosti; 

- uměním chránit zdraví a vědomostí, jak si počínat v situacích ohrožení a při mimo- 
řádných událostech. 

  

2.B.2 Klíčové kompetence 

Absolvent byl veden tak, aby si vytvořil následující klíčové kompetence: 

a) kompetence k celoživotnímu učení – vzdělávání směřuje k tomu, aby 
absolventi byli schopni samostatně se věnovat učení a reálně si stanovovat 
potřeby a cíle svého dalšího vzdělávání; 

b) kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikání – vzdělávání směřuje k tomu, 
aby absolventi byli schopni úspěšně budovat svoji profesní kariéru a byli 
připraveni zvládat podnikatelské činnosti; 

c) personální a sociální kompetence – vzdělávání směřuje k tomu, aby absolventi 
byli schopni rozvíjet svoji osobnost, udržovat vhodné mezilidské vztahy a dbát 
o své zdraví; 

d) kompetence využívat  prostředky  informačních  a komunikačních  technologií  
a pracovat s informacemi   –   vzdělávání   směřuje   k tomu,   aby   absolventi   
efektivně   pracovali  s prostředky ICT a s informacemi; 

e) kompetence k řešení problémů – vzdělávání směřuje k tomu, aby absolventi 
byli schopni samostatně nebo v týmu řešit pracovní i jiné problémy; 

f) komunikativní kompetence – vzdělávání směřuje k tomu, aby absolventi byli 
schopni souvisle se vyjadřovat v písemné i ústní formě a volit komunikační 
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strategie a prostředky adekvátně situaci; 

g) matematická a finanční gramotnost – vzdělávání směřuje k tomu, aby 
absolventi byli schopni používat matematické myšlení za účelem funkčního 
zvládání různých situací; 

h) občanské kompetence a kulturní povědomí – vzdělávání směřuje k tomu, aby 
absolventi žili v souladu s hodnotami a principy humanity, demokracie a 
udržitelného rozvoje a uznávali kulturní hodnoty. 

 
 

3   CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU 

Název a adresa školy:  Střední škola polytechnická Brno, Jílová, příspěvková     
                                           organizace 
                                           Jílová 164/36g, 639 00 Brno 
Zřizovatel: Jihomoravský kraj se sídlem v Brně, 
 Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno 
Název:               Podnikání 
Kód a název  RVP:  64-41-L/51 Podnikání 
Délka vzdělání:  2 roky 
Forma vzdělání:  denní studium 
Stupeň vzdělání:  střední odborné vzdělání s maturitní zkouškou     
Platnost ŠVP:  od 1. 9. 2020 počínaje prvním ročníkem 
 
 
 

3.A Nezbytné podmínky pro přijetí ke studiu 

- výuční list  
- úspěšnost splnění kritérií přijímacího řízení stanovených pro daný školní rok  
- splnění podmínek zdravotní způsobilosti uchazečů o studium, které jsou 

stanoveny vládním nařízením 
Přijímací řízení probíhá formou jednotné přijímací zkoušky z Českého jazyka a 

Matematiky v rámci přijímacího řízení v souladu se schválenými kritérii pro daný školní 
rok. 

Studium může zahájit žák pouze v případě úspěšného ukončení středního 
vzdělání s výučním listem. Úspěšné ukončení studia prokazuje žák předložením 
výučního listu přede dnem zahájení studia. 
 

3.B   Zdravotní způsobilost 

 Zdravotní způsobilost uchazeče je stanovena v nařízení vlády č. 211/2010 Sb. 
o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání 
v platném znění, § 2, zejména v příloze 1 a 2." Prokázání zdravotní způsobilosti se 
neprokazuje 
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3.C Celkové pojetí vzdělávání ve školním vzdělávacím programu 

Školní vzdělávací program vychází z rámcově vzdělávacího programu pro obor 
vzdělání podnikání. Rozšiřuje, doplňuje všeobecné a odborné vědomosti včetně 
intelektuálních dovedností absolventů tříletých učebních oborů se zaměřením pro 
budoucí samostatné podnikání. 

Propojení teoretických a praktických znalostí a dovedností je realizováno 
prostřednictvím spolupráce se sociálními partnery, především z řad významných firem 
z našeho regionu, především ve formě firemních školení,  odborných exkurzí, návštěv 
start-upů, státních úřadů a soudů. Vzdělávání probíhá i zážitkovou formou v reálném 
životě. Při vzdělávání se využívají i různé formy zapojení do projektů podporujících 
podnikání. 

Vzdělávání v tomto oboru probíhá formou teoretického vyučování s 
osvojováním požadovaných praktických dovedností a činností a to v  dvoutýdenní 
odborné praxi probíhající v prvním ročníku zaměřené na osvojení nabytých 
teoretických znalostí v odborné praxi. Důraz je kladen na získání schopnosti 
absolventa uplatnit se v praxi. 

Vyučující vedou žáky po celou dobu vzdělávání k trpělivosti, vstřícnosti, 
toleranci, kladnému přístupu  k oboru  a získání  pracovních  návyků se zaměřením na  
budoucí uplatnění.  

Vyučující se zaměřují na rozvoj schopnosti žáka učit se a být připraven 
celoživotně se vzdělávat. 

 

3.C.1 Metody a formy výuky 
Metodické přístupy jsou přizpůsobeny chahrakteru vyučovaného předmětu, 

klasický způsob výuky je kombinován skupinovou výukou s možností využití 
audiovizuální a výpočetní techniky. Důraz je kladen na  mezipředmětové vztahy. 

Při vyučování se využívají také  další moderní vyučovací metody, např. 
projektové vyučování.  

V předmětech teoretického vyučování je kladen důraz na mezipředmětové 
vztahy z hlediska odbornosti. Učitelé všeobecných předmětů úzce spolupracují  s 
učiteli  odborných  předmětů.   

Jazykové vzdělávání má významnou socializační funkci, neboť v návaznosti na 
předcházející vzdělání rozvíjí komunikativní kompetence žáků v mateřském i cizím 
jazyce, učí je vstupovat do vzájemných kontaktů s druhými lidmi, pomáhá jim uplatnit 
se ve společnosti. Důležitou  součástí  přípravy  je   i zvládnutí odborné terminologie v 
cizím jazyce a její odborné používání. 

3.C.2 Rozvoj klíčových a odborných kompetencí 
Škola klade důraz na jednotný postup pedagogických pracovníků  při  rozvíjení  

klíčových  kompetencí směřujících k příznivému klimatu ve škole.  
Rozvoje tělesné kultury je zaměřen na rozvoj návyků směřujících k péči o tělo 

a zdraví jako jednoho z předních požadavků moderní společnosti na každého jedince. 
Vzdělávání v  ICT technologiích vede k získávání dovedností nezbytných  k 

ovládání      programového   vybavení. 
Nedílnou součástí vyučování je kromě finanční gramotnosti žáků také mediální 

výchova. 
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Komunikativní kompetence 

Absolvent je veden k tomu, aby: 
- formuloval své myšlenky srozumitelně a souvisle v projevech písemných i 

mluvených 
- vhodně se prezentoval při jednání se zaměstnavatelem, na úřadech apod. 
- formuloval a zdůvodnil své názory, vyslechl názory druhých a vhodně na ně 

reagoval 

Personální kompetence 

Absolvent je veden k tomu, aby: 
- si uvědomoval vlastní přednosti, svoje meze i nedostatky 
- uplatňoval zásady duševní hygieny 
- kriticky hodnotil výsledky svého učení a práce, přijímal kritiku a rady druhých 
- byl připraven se dále vzdělávat, pečovat o svůj fyzický a duševní rozvoj 

Sociální kompetence 

Absolvent je veden k tomu, aby: 
- byl schopen pracovat samostatně i v týmu 
- přijímal a plnil svěřené úkoly, uznával autoritu nadřízených 
- předcházel osobním konfliktům a odstraňoval diskriminaci 

Řešení běžných pracovních i mimopracovních problémů 

Absolvent je veden k tomu, aby: 
- byl schopen porozumět zadání úkolu, určit jádro problému a varianty jeho řešení 
- samostatně si naplánoval, prováděl a kontroloval svou činnost 

Využití prostředků informačních a komunikačních technologií, práce s informacemi 

Absolvent je veden k tomu, aby: 
- pracoval s osobním počítačem a dalšími prostředky informačních a 

komunikačních technologií 

Matematické kompetence 

Absolvent je veden k tomu, aby: 
- rozvíjel a prohluboval  numerické dovednosti a návyky  
- zvolil odpovídající matematické postupy a techniky 
- používal vhodné algoritmy 
- využíval různé formy grafického znázornění 
- správně používal jednotky  
- formoval intelektuální schopnosti člověka jako mnapříklad rozvoji logického 

myšlení, vytváření prostorové představivosti a schopnosti abstraktního myšlení 

Kompetence k pracovnímu uplatnění 

Absolvent je veden k tomu, aby: 
- měl pozitivní vztah k povolání a k práci 
- měl přehled o možnostech uplatnění na trhu práce v daném oboru a povolání 
- měl základní vědomosti a dovednosti potřebné k rozvíjení vlastních 

podnikatelských aktivit 
Žáci jsou vedeni ke kultivovanému projevu. Smyslem výuky je naučit žáky 

pracovat v týmu, spoléhat se na své odborné znalosti a respektovat názory druhých.  
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3.C.3 Začlenění průřezových témat 
Průřezová témata představují významnou složku vzdělávání, která prostupuje 

celým vzdělávacím programem.  

Občan v demokratické společnosti 

Jedním ze základních cílů výchovy je pozitivně působit na postoje a hodnotovou 
orientaci mládeže. Realizace tohoto průřezového tématu předpokládá vytvoření 
demokratického klimatu školy. Předpokladem úspěšnosti je působení všech 
zaměstnanců školy.  

Za priority považujeme: 
- informovanost a kritické myšlení 
- aktivní toleranci 
- slušnost, zdvořilost 
- sledovat nejen osobní zájmy, ale angažovat se i pro veřejné zájmy  
- vážit si materiálních i duchovních hodnot 

Jsou zařazeny do vhodných tematických celků všech předmětů ve všech 
ročnících, budou součástí třídnických hodin, akcí organizovaných metodikem 
prevence sociálně-patologických jevů, výchovným poradcem i akcí mimo školu. 

Průřezové téma bude realizováno především ve všech ekonomických 
předmětech Český jazyka literatura a cizí jazyky. 

Člověk a životní prostředí 

Toto průřezové téma přispívá k tomu, aby absolventi uměli poznávat aktuální 
svět, rozuměli přírodním zákonům, jevům a procesům. Orientovali se v globálních 
problémech lidstva a uvědomovali si odpovědnost člověka za uchování přírodního 
prostředí a trvale udržitelného rozvoje.  

Absolvent  je veden k tomu, aby uměl získávat a kriticky zpracovávat informace, 
jednal hospodárně, adekvátně uplatňoval kritérium ekonomické efektivnosti, ale i 
hledisko ekologické, dbal na bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci, chápal ji 
jako součást péče o zdraví své i spolupracovníků. 

Toto téma integruje poznatky získané prioritně v odborných předmětech.  

Člověk a svět práce 

Základním cílem průřezového tématu Člověk a svět práce je příprava 
absolventa, který má nejen určitý odborný profil, ale který se dovede především 
prosadit na trhu práce a v životě. 

Žáky vedeme k odpovědnosti za vlastní život, motivujeme je k aktivnímu 
pracovnímu životu a k úspěšné kariéře. Absolvent je veden k tomu, aby se orientoval 
ve světě práce, uměl vyhledávat a posuzovat informace o pracovních příležitostech a 
vzdělávacích nabídkách, uměl se prezentovat při jednání s potenciálními 
zaměstnavateli, formuloval svá očekávání a své priority, znal základní aspekty 
pracovního poměru, práv a povinností zaměstnanců a zaměstnavatelů i základní 
aspekty soukromého podnikání. 

Toto průřezové téma je zařazeno do vhodných tematických celků ve všech 
předmětech ve všech ročnících, především však bude realizováno v ekonomických 
předmětech, Český jazyk a literatura. 

Informační a komunikační technologie 
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Průřezové téma Informační a komunikační technologie prostupuje všemi 
předměty, které využívají prostředky informačních a komunikačních technologií. 
Absolvent by měl být schopen využívat tyto prostředky v průběhu vzdělávání, při 
výkonu povolání i v běžném životě. 

Priority v průřezovém tématu jsou: 
- schopnost pracovat s počítačem 
- schopnost požívat běžné aplikace a aplikace potřebné pro odbornou kvalifikaci 
- schopnost učit se používat nové aplikace 
- využití PC k marketinkové propagaci, tvorbě podnikatelských záměrů a 

nejrůznějších prezentací 
- komunikace e-mailovou poštou 
- schopnost získávat informace na internetu 
- schopnost pracovat s informacemi 
- schopnost prezentovat se na internetu 

Průřezové téma je realizováno především v ekonomických předmětech, 
předmětu Informační a komunikační technologie a v rámci předmětu Fiktivní firma. 

 

3.C.4  Vzdělávání žáků se specifickými vzdělávacími potřebami 
Škola se věnuje práci s nadanými žáky, využívá náročnější metody a postupy, 

problémové a projektové vyučování, samostudium, práci s informačními a 
komunikačními technologiemi, tito žáci se pod vedením jednotlivých vyučujících 
účastní různých soutěží. 

Výchovný poradce se ve spolupráci s jednotlivými vyučujícími věnuje mimo jiné 
také žákům s horším prospěchem a pomáhá jim překonat obtíže při vzdělávání.  

Do této oblasti patří také práce s žáky, kteří mají úpravu organizace vzdělávání 
z důvodů sportovní přípravy. 

Ve škole jsou vzděláváni i žáci se specifickými vývojovými poruchami učení, 
žáci se specifickými poruchami chování, žáci se zdravotním znevýhodněním, žáci se 
sociálním znevýhodněním i žáci ohrožení sociálně patologickými jevy. Tito žáci jsou 
integrováni v běžných třídách. Práce s nimi spočívá především ve volbě vhodných 
výukových a výchovných prostředků.  Tito žáci jsou dlouhodobě sledováni a vedeni 
třídními učiteli ve spolupráci s výchovným poradcem a metodikem prevence. 

U žáků s vývojovou poruchou je žádoucí klást důraz na ten druh projevu 
(písemný nebo ústní), ve kterém má předpoklady podávat lepší výkony. Při klasifikaci 
nevycházíme z počtu chyb, ale z počtu jevů, které žák zvládl. Klasifikace je 
doprovázena hodnocením, které vyjadřuje pozitivní stránky výkonu,  objasnění 
podstaty případného neúspěchu a návod k jeho překonání.  

Práce s žáky se sociálním znevýhodněním spočívá především v jejich motivaci 
ke studiu, mohou ve škole využívat finanční podporu ze strany SR, která umožní použít 
příspěvek na stravování nebo na nákup učebních pomůcek. Je možné zažádat školu 
o vypůjčení učebnic. Žáci s rizikovým chováním a žáci z jiného kulturního prostředí 
mohou také využívat podpory SR, škola se snaží vytvářet zdravé sociální klima 
především v třídním kolektivu.  

Prevence všech forem rizikového chování se uskutečňuje s preferencí 
prevence zneužívání návykových látek, prevence možné šikany, v oblasti vytváření 
pozitivních životních návyků. Škola poskytuje žákům individuální pohovory a 
individuální pomoc podle aktuální situace, které zajišťuje metodik prevence, výchovný 
poradce a třídní učitel. Na škole funguje také anonymní „schránka důvěry“. Podrobné 
informace jsou zpracovány v Minimálním preventivním programu. 
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Školní poradenské zařízení má širokou škálu působnosti, jedná se především o 
preventivní činnost, organizaci preventivních programů, řešení zneužívání návykových 
látek, řešení patologických jevů chování (gemblerství, šikana), propagace zdravého 
životního stylu, výchova proti rasismu, xenofobii, nacionalismu, organizují se 
přednáškové akce, společné návštěvy kulturních  akcí,  divadelních představení. 

3.D Způsob hodnocení žáků 

Žáci jsou hodnoceni podle pravidel specifikovaných ve školním řádu. 

V podmínkách klasifikace jednotlivých vyučovacích předmětů je specifikováno, 
jakým způsobem jsou žáci hodnoceni, za co budou hodnoceni a co bude při hodnocení 
především sledováno.  S těmito zásadami a kritérii jsou žáci vždy na začátku školního 
roku v každém vyučovacím předmětu seznámeni. 

Hodnocení chování 
Chování žáků je  hodnoceno podle pravidel specifikovaných ve školním řádu. 

Chování žáka za příslušné pololetí školního roku je hodnoceno jedním ze tří 
stupňů chování, návrh na snížený stupeň z chování projednává a schvaluje 
pedagogická rada. 

Podklady pro hodnocení toho, jak žák rozvíjí své klíčové a odborné 
kompetence, jak umí získané vědomosti a dovednosti používat, jaké jsou jeho postoje 
a hodnotové orientace, získávají učitelé zejména soustavným sledováním práce a 
výkonů žáka, zkouškami ústními, písemnými, testovými, orientačními a zkouškami 
praktických dovedností. 

Významnou součástí hodnocení je sebehodnocení žáka. 

Při hodnocení žáka využívají učitelé vzájemných konzultací, zejména v rámci 
konání metodických komisí. Vyučujícími jsou respektována doporučení PPP.  

Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami mají právo na vzdělávání, jehož 
obsah, formy a metody odpovídají jejich vzdělávacím potřebám a možnostem, na 
vytváření nezbytných podmínek, které toto vzdělávání umožní, a na poradenskou 
činnost školy. 

O speciálních vzdělávacích potřebách žáků rozhoduje příslušné školské 
poradenské zařízení. Doporučení odborníků tohoto zařízení, speciálních pedagogů a 
psychologů, je rozhodujícím kritériem volby metod přístupu k těmto žákům. Dle 
diagnostikované poruchy a charakteru předmětu se volí speciální formy ověřování 
osvojeného učiva, je respektováno jejich individuální pracovní tempo. 

Škola zajišťuje plnou integraci těchto žáků do běžného školního kolektivu, což 
pomáhá k jejich socializaci a připravenosti na běžný občanský život a k lepšímu 
přístupu společnosti k těmto jedincům. 

Na začátku každého školního roku, případně dle aktuálních změn ve stavu žáků  
jsou všichni vyučující informováni o žácích se speciálními vzdělávacími potřebami.  

Ke speciálním vzdělávacím potřebám žáka přihlíží škola po celou dobu studia 
a přizpůsobuje průběh a organizaci vzdělávání,  přijímacích  a maturitních  zkoušek  v 
souladu s doporučením příslušného poradenského zařízení. 

Zprávy o žácích z pedagogicko-psychologických poraden jsou shromážděny v 
KVP. 



ŠVP 64-41-L/51 Podnikání                                                                                                                        

13 

Zamezení odlivu žáků škola řeší doučováním, zvýšenou péčí, nabídkou 
přestupu na jiný obor, volnočasovými aktivitami a možností zahraničních výměnných 
pobytů podle zájmu žáků. 

Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami se řídí platnou právní 
úpravou.  

Vzdělávání a začleňování cizinců 
Pedagogové věnují zvýšenou pozornost vytváření příznivého klimatu školy i 

jednotlivých tříd. Podporují vzájemné respektování, partnerské vztahy, sebeúctu, 
komunikaci mezi spolužáky  a rozvíjení žádoucích postojů k lidem jiné národnosti, 
etnické nebo náboženské příslušnosti. 

Pedagogové seznamují žáky se základními údaji o menšinách, které u nás žijí, 
s jejich kulturou a rozvíjejí u nich vědomí sounáležitosti. 

Realizace bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární prevence 
Uplatňování zásad BOZP a PO při práci jsou nedílnou součástí teoretického 

vyučování. Vychází z požadavků platných právních předpisů – zákonů, vyhlášek, 
technických norem a předpisů pro danou oblast vzdělávání. Prostory pro vyučování i 
provoz školy jsou v souladu s požadavky, které stanoví příslušné hygienické předpisy. 

V teoretické výuce jsou žáci na začátku školního roku třídními učiteli podrobně 
seznámeni se školním řádem, se zásadami BOZP a PO, jsou informováni o škodlivosti 
kouření, požívání alkoholu a jiných omamných látek. Před každou exkurzí a podobnou 
akcí jsou žáci proškoleni o způsobu dodržování zásad BOZP a PO,  o hygieně  a 
zákazu  kouření   a požívání alkoholu či jiných omamných látek. Toto proškolení 
provádí pedagogický pracovník, který má nad žáky dohled na příslušné akci. Další 
poučení a školení žáků provádí učitelé teoretického vyučování, pokud to vyžaduje 
zaměření předmětu, například při činnostech v tělocvičně nebo odborné počítačové 
učebně. 

K osvojení kompetence dodržování zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci a požární prevence budou žáci vedeni při všech činnostech prováděných školou. 

 

Způsob ukončení vzdělávání 
Vzdělávání se ukončuje maturitní zkouškou, dokladem o dosaženém stupni 

vzdělání je vysvědčení o maturitní zkoušce. Obsah a organizace maturitní zkoušky se 
řídí platnými právními předpisy, zákonem č. 561/2004 Sb., školský zákon v platném 
znění a odpovídajícími prováděcími právními předpisy. 

Složení zkušební komise, jmenování jejích členů a pravomoc zkušební komise 
se řídí platnými právními předpisy. 

Společná část maturitní zkoušky 
Organizace společné části maturitní zkoušky je zajišťována v souladu s 

platnými právními předpisy. 

 

Profilová část maturitní zkoušky se skládá ze 3 povinných zkoušek: 

a) praktická zkouška z odborných předmětů -  vychází  z obsahových  okruhů 
předmětů:  
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Fiktivní firma, Ekonomické výpočty, Obchodní korespondence, Ekonomika, 
Právo, Management a Marketing, Účetnictví 

 

b) Marketing, Management a právo - ústní zkouška před zkušební maturitní 
komisí, zahrnuje vyučovací předměty a témata vztahující se  k problematice  
podnikání 
 

c) Ekonomika - ústní zkouška před zkušební maturitní komisí, zahrnuje 
vyučovací předměty a témata vztahující se  k problematice  podnikání 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4  Učební plán  
 
Název a adresa školy:  Střední škola polytechnická Brno, Jílová, příspěvková     
                                           organizace 
                                           Jílová 164/36g, 639 00 Brno 
Zřizovatel: Jihomoravský kraj se sídlem v Brně, 
 Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno 
Název:               Podnikání 
Kód a název  RVP:  64-41-L/51 Podnikání 
Délka vzdělání:  2 roky 
Forma vzdělání:  denní studium 
Stupeň vzdělání:  střední odborné vzdělání s maturitní zkouškou     
Platnost ŠVP:  od 1. 9. 2020 počínaje prvním ročníkem 

 

4.A Počty hodin v předmětech 

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů Počet hodin týdně v ročníku Hodin po dobu 
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Povinné vyučovací předměty 1. 2. 1.–2. vzdělávání 

Český jazyk a literatura 4 4 8 256 

Anglický/německý jazyk 4 4 8 256 

Matematika 4 5 9 288 

Tělesná výchova 2 2 4 128 

Učební praxe 2 2 4 128 

Právo 2 1 3 96 

Ekonomika 3 3 6 192 

Účetnictví 3 4 7 224 

Obchodní korespondence* 2 2 4 128 

Management a marketing 2 2 4 128 

Ekonomické výpočty 1 1 2 64 

Fiktivní firma* 3 2 5 160 

Volitelné vyučovací předměty - - - - 

2048 Počet vyučovacích hodin týdně 32 32 64 

Poznámka – předměty označené hvězdičkou: 

Obchodní korespondence* 2 lomeno 1  

Fiktivní firma* 2 lomeno 1  

U výše uvedených 2 odborných předmětů, označených „hvězdičkou“, je  třída dělena na skupiny o 
maximálním počtu 18 žáků ve skupině 

 

4.B Přehled využití týdnů ve školním roce 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Činnost 1. ročník 2. ročník 

Vyučování podle rozpisu učiva 32 32 

Sportovní výcvikový kurz 0 0 

Odborná praxe 2 0 

Maturitní zkouška 0 4 

Časová rezerva (opakování učiva, 
exkurze, výchovně-vzdělávací akce, 
firemní dny FF) 

6 4 

Celkem týdnů 40 40 
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5  Přehled rozpracování obsahu vzdělávání v RVP do ŠVP 
 
Název a adresa školy:  Střední škola polytechnická Brno, Jílová, příspěvková     
                                           organizace 
                                           Jílová 164/36g, 639 00 Brno 
Zřizovatel: Jihomoravský kraj se sídlem v Brně, 
 Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno 
Název:               Podnikání 
Kód a název  RVP:  64-41-L/51 Podnikání 
Délka vzdělání:  2 roky 
Forma vzdělání:  denní studium 
Stupeň vzdělání:  střední odborné vzdělání s maturitní zkouškou     
Platnost ŠVP:  od 1. 9. 2020 počínaje prvním ročníkem 
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Vzdělávací oblasti a 
obsahové okruhy 

Minimální počet 
vyučovacích hodin za 
celou dobu vzdělávání 

Názvy 
vyučovacích 

předmětů 

Počet vyučovacích 
hodin v předmětech za 
celou dobu vzdělávání 

týdenních celkový týdenních celkový 

Jazykové vzdělávání           

Český jazyk 2 64 
Český jazyk a 
literatura 

4 120 

Cizí jazyk 5 160 Cizí jazyk 5 160 

Estetické vzdělávání 3 96 Český jazyk 3 102 

Vzdělávání pro zdraví 4 128 Tělesná výchova 4 128 

Matematické 
vzdělávání 

9 288 Matematika 2 64 

Vzdělávání v 
informačních a 
komunikačních 
technologiích 

4 128 Učební praxe 4 128 

Ekonomika a právo 10 320 

Ekonomika 6 192 

Právo 3 96 

Ekonomické 
výpočty 

1 32 

Účetnictví a daně 8 256 

Ekonomické 
výpočty 

1 32 

Účetnictví 7 224 

Písemná a ústní 
komunikace 

5 160 

Obchodní 
korespondence 

4 128 

Management a 
marketing 

1 32 

Disponibilní hodiny 14 448 
Aplikovaná 
psychologie 

1 34 

      
Management a 
marketing 

3 96 

      Matematika 7 224 

      Cizí jazyk 3 96 

      Fiktivní firma 5 160 

Celkem  64 2048 Celkem 64 2048 
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7  Personální a materiální zabezpečení vzdělávání 

Název a adresa školy:  Střední škola polytechnická Brno, Jílová, příspěvková     
                                           organizace 
                                           Jílová 164/36g, 639 00 Brno 
Zřizovatel: Jihomoravský kraj se sídlem v Brně, 
 Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno 
Název:               Podnikání 
Kód a název  RVP:  64-41-L/51 Podnikání 
Délka vzdělání:  2 roky 
Forma vzdělání:  denní studium 
Stupeň vzdělání:  střední odborné vzdělání s maturitní zkouškou     
Platnost ŠVP:  od 1. 9. 2020 počínaje prvním ročníkem 

 

Uvedená charakteristika dokumentuje připravenost školy na výuku v daném 
oboru  vzdělání a v připraveném vzdělávacím programu. Protože v průběhu školního 
roku a celého vzdělávacího cyklu bude docházet ke změnám personálním i změnám 
ve vybavení školy, bude tato část podle potřeby inovována, zpravidla k začátku 
nového školního roku. 

 

Personální podmínky realizace školního vzdělávacího programu 
V teoretické výuce zabezpečují výuku všeobecně vzdělávacích i odborných 

předmětů vyučující, kteří jsou ve většině případů plně aprobováni. Z pedagogických 
pracovníků má většina vysokoškolské vzdělání. Učitelé odborných předmětů mají 
spolu s vysokoškolským vzděláním příslušné odborné specializace doplněno také 
požadované pedagogické vzdělání.  

Odborná i pedagogická způsobilost pracovníků, kteří realizují ŠVP, je na velmi 
dobré úrovni a plní kvalifikační předpoklady k výkonu všech pedagogických činností. 
Jednotliví pedagogičtí pracovníci kromě již získané kvalifikace absolvují školení, 
semináře a kurzy, tím získávají nové certifikace pro zkvalitnění své pedagogické 
činnosti.  

Pro učitele odborných předmětů se jedná o školení, nebo semináře pro 
seznámení s novými materiály a  technologiemi, konanými v rámci firemních dnů, nebo 
přednáškových akcí.  

Další oblastí vzdělávání se týká softwarových produktů, jednak všeobecného 
zaměření pro udržení odpovídající úrovně počítačové gramotnosti.  

Formou průběžného vzdělávání je zajištěna potřebná úroveň odborného 
přehledu a vzdělanosti, zajištěna kontinuita s vývojem nových technologií.  

V rámci propojení s praxí žáci absolvují 14 denní odbornou praxi v reálném 
prostředí firem. Náplní této praxe musí být činnost zaměřená na podnikání, která je 
v souladu s učivem odborných předmětů. 

 
 
Materiální zabezpečení výuky 
Základní materiální podmínky pro vedení výchovně vzdělávacího procesu jsou 

na naší škole na velmi dobré úrovni. 
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V teoretické výuce jsou učebny vybaveny standardním školním nábytkem, 
v některých učebnách (kmenových i odborných) výškově nastavitelnými lavicemi a 
židlemi. V každé učebně je dataprojektor, případně dataprojektor v kombinaci 
s interaktivní tabulí.  

Všechny tyto přístroje a učební pomůcky využívají vyučující při realizaci cílů a 
obsahů vzdělávání stanovených ve ŠVP. Snahou je v maximální možné míře žákům 
zabezpečit názornost výuky. 

Žáci mají na naší škole k dispozici tři učebny výpočetní techniky, všechny po 18 
počítačích. Tyto učebny jsou zasíťovány, připojeny na internet, pro výuku vyučovacího 
předmětu Informační a komunikační technologie, písemné korespondence, fiktivní 
firmy.  

Softwarové vybavení je pravidelně aktualizováno, jsou používány poslední, 
nejmodernější verze. 

Žákům je k dispozici multifunkční učebna  s knihovnou a počítači. Zde mají žáci 
možnost získávat, vyhodnocovat a následně zpracovávat potřebné informace zjískané 
z nejrůznějších mediálních zdrojů.  

 
K dispozici jsou pro všechny žáky zařízení pro tělovýchovnou aktivitu: 

tělocvična, které žáci využívají v hodinách tělesné výchovy i v případných dalších 
aktivitách. K dispozici je také sportovní areál s fotbalovým hřištěm, atletickou dráhou, 
tenisovými kurty, hřištěm na plážový volejbal a hřištěm s umělou trávou, workout . 
Velmi dobře vybavenou posilovnu mohou žáci využívat také nejen v rámci tělesné 
výchovy.  

 

Další aktivity 
 
Spolupráce se zahraničními školami –  Zistersdorf – Rakousko 
     Stuttgart – Německo 
     Poznaň – Polsko 
     Nižná – Slovensko 
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8 
 Podmínky bezpečnosti práce a ochrany zdraví při vzdělávacích 
činnostech 

 
Název a adresa školy:  Střední škola polytechnická Brno, Jílová, příspěvková     
                                           organizace 
                                           Jílová 164/36g, 639 00 Brno 
Zřizovatel: Jihomoravský kraj se sídlem v Brně, 
 Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno 
Název:               Podnikání 
Kód a název  RVP:  64-41-L/51 Podnikání 
Délka vzdělání:  2 roky 
Forma vzdělání:  denní studium 
Stupeň vzdělání:  střední odborné vzdělání s maturitní zkouškou     
Platnost ŠVP:  od 1. 9. 2020 počínaje prvním ročníkem 

 

 
V teoretické výchově jsou žáci pravidelně seznamováni se základními předpisy 

Bezpečnosti práce  a ochraně zdraví při práci a v oblasti požární prevence. 
V průběhu školního roku jsou prováděny namátkové kontroly dodržování 

předpisů BOZP a PO ze strany VUOV a technika BOZP a PO na naší škole. 
 

Souvislá odborná praxe u cizí organizace: 
V průběhu praxe u cizí organizace je za zajištění BOZP a PO žáků odpovědná tato 
organizace a ta je také povinna zabezpečit příslušná předepsaná školení žáků na 
tomto pracovišti a pro konkrétní činnost žáky vykonávanou, včetně upozornění na 
pracovní rizika a používání OOPP a to před zahájením konkrétní činnosti. Školení 
zajišťuje organizace prostřednictvím oprávněné osoby. 

Při školení žáků se vychází ze Zákoníku práce a z dalších obecně platných 
předpisů vztahujících se na činnosti prováděné žáky v rámci odborné praxe a 
dotýkajících se problematiky BOZP a PO, to znamená nařízení vlády, platné 
vyhlášky, technologické postupy, technické normy, návody k obsluze, vnitřní předpisy 
a místní provozně bezpečnostní předpisy. 


