
Učební plán 

Identifikační údaje 
 

Název a adresa školy:     Střední škola živnostenská Sokolov,  
příspěvková organizace 

                             Žákovská 716, 356 01  Sokolov 
Název školního vzdělávacího programu:  Podnikání  
Kód a název oboru vzdělání:    64-41-L/51 Podnikání 
Délka studia:     dva roky 
Forma studia:     denní   
Platnost ŠVP:      od 1. 9. 2022 počínaje 1. ročníkem 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

Všeobecně vzdělávací 
předměty 

Počet hodin 
týdně 

1. ročník 
 

2. ročník 
 

Celkem 
hodin 

Český jazyk  a literatura 7 3(102) 4(120) 222 
Cizí jazyk(anglický 
jazyk/německý jazyk) 

8 4(136) 4(120) 256 

Občanská nauka 2 1(34) 1(30) 64 
Dějepis 1 1(34) 0 34 
Tělesná výchova 4 2(68) 2(60) 128 
Matematika 8 4(136) 4(120) 256 
Informační a komunikační 
technologie 

4 2(68) 2(60) 128 

Odborné předměty     
Ekonomika 6 3(102) 3(102) 204 
Účetnictví 8 4(136) 4(120) 256 
Chod podniku 2 1(34) 1(30) 64 
Psychologie 1 1(34) 0 34 
Písemná a elektronická 
komunikace 

2 2(68) 0 68 

Marketing a management 3 1(34) 2(60) 94 
Právo 4 2(68) 2(60) 128 
Komunikace v podnikání 2 1(34) 1(30) 64 
Povinně volitelné 
předměty 

 

Seminář z cizího jazyka 
2 0 2(60) 60 

Seminář z matematiky 
Celkem 64 32 32   2048 



Poznámky k učebnímu plánu:  
 

1. Vzdělávací oblasti Jazykové vzdělávání – český jazyk a estetická výchova jsou 
naplňovány v předmětu český jazyk a literatura. 

2. Celkový počet hodin u předmětu za celkovou dobu vzdělávání je závazný, v rozpisu 
učiva do tematických celků je počet hodin doporučený a souvisí s organizačními a 
personálními podmínkami školy.    

3. Učební praxe bude vyučována 1 hodinu týdně v 1. ročníku a 1 hodinu ve 2. ročníku 
v předmětu Chod podniku. Odborná praxe je zařazena do 1. ročníku v rozsahu 
2 týdny. Odborná praxe je zajišťována ve vhodných podnicích a provozovnách, 
s těmito subjekty škola uzavírá smlouvu o praxi žáka. Hodnocení praxe - pověřený 
pracovník provozovny nebo podniku vyplní pro školu zprávu o praxi žáka a žák 
odevzdá písemnou samostatnou práci. Hodnocení se zobrazí známkou v předmětu 
Chod podniku.  

4. Obsah praktických činností se odvíjí od vzdělávacích oblastí a obsahových okruhů 
RVP, zejména od obsahového okruhu Ekonomika a právo, Účetnictví a daně a 
Písemná a ústní komunikace. 

5. Učební osnovy jednotlivých předmětů jsou ve 2. ročníku rozpracovány vzhledem 
k době začátku konání maturitních zkoušek na 30 týdnů. 

6. Škola vytváří podmínky pro zkvalitňování jazykových znalostí žáků a pro výuku 
dalších cizích jazyků, podle právních úprav se třída dělí na skupiny, nejméně 10 žáků. 
Žáci pokračují v cizím jazyku, ve kterém se vzdělávali na učebním oboru, v případě, 
že není dostatečně naplněna skupina, vzdělávají se v jazyce podle podmínek a 
možností školy.  Ve škole se vyučuje německý jazyk a anglický jazyk. 

7. Průměrný počet vyučovacích hodin ve třídě za týden je s ohledem na nezbytné 
dělení tříd na skupiny při teoretickém i praktickém vyučování stanoven v rozsahu 
uvedeném v platném znění nařízení vlády, kterým se stanoví pro základní školy, 
střední školy a konzervatoře zřizované krajem, obcí nebo svazkem obcí maximální 
počet hodin výuky financovaný ze státního rozpočtu.   

 


