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TEMATICKÉ PLÁNY
TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2018/19)
PŘEDMĚT

Člověk a svět práce

TŘÍDA/SKUPINA

septima

VYUČUJÍCÍ

JUDr. Renáta Sladká

ČASOVÁ DOTACE

2 hod týdně

UČEBNICE (UČEB. MATERIÁLY) ZÁKLADNÍ

ne

POZN. (UČEBNÍ MATERIÁLY
DOPLŇKOVÉ aj.)

obecně závazné právní normy

Tematický Výstupy I.
celek
[septima]

TRH
PRÁCE,
PROFESNÍ
VOLBA,
PRACOVNĚPRÁVNÍ
VZTAHY

Výstupy
II.

Učivo

Metody
Aktivity

Mezipředmětové
vztahy

Časové
vymezení
výuky

kriticky
posoudí své
zdravotní,
osobnostní a
kvalifikační
předpoklady
pro volbu
dalšího studia

kriticky posoudí
budoucí
uplatnění na
trhu práce
v souvislosti se
studiem, ve
kterém by chtěl
pokračovat po
maturitní
zkoušce; umí
vyhotovit
potřebnou
dokumentaci
pro přijímací
řízení k dalšímu
studiu

Nabídka
vzdělání
v rámci ČR,
EU i dalších
regionů (
nástavbové
studium po
maturitě,
vzdělání
vysokoškolské,
nabídka
dalšího
vzdělávání po
VŠ a nabídka
rekvalifikací,
nabídka
zahraničního
studia,
mezinárodní
nabídka
stipendií),
celoživotní
vzdělávání,
dobrovolnictví

Výklad, práce
ve skupině,
diskuse,
brainstorming,
eseje

Obecně: především ZSV,
IVT, M, ČJ, ZE

posuzuje
profesní a
vzdělávací
nabídku
vztahující se
k jeho profesní
volbě a kariéře

je schopen
kriticky
zhodnotit své
schopnosti
týkající se
zařazení a
postupu v
zaměstnání

Pracovní trh
(nabídka
práce v rámci
ČR i EU),
poptávka po
práci,
globalizace
pracovního
trhu, pracovní
mobilita,
rekvalifikace

říjen

vhodně
prezentuje
vlastní osobu a
práci, vhodně
vystupuje při
přijímacím

chápe
důležitost
sebeprezentace
při přijímacím
pohovoru; umí
sestavit

tvorba
vyváženého
pracovního
rozvrhu,
obsah

říjen

žák:

září
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Tematický Výstupy I.
celek
pohovoru nebo
konkurzu; umí
sestavit
strukturovaný
životopis

Výstupy
II.

Učivo

Metody
Aktivity

Mezipředmětové
vztahy

Časové
vymezení
výuky

poutavý
manažerské
motivační dopis práce,
mezilidské
vztahy na
pracovišti,
zaměstnání a
rodina

reflektuje
význam práce
pro psychické
zdraví člověka

Evropská unie
(pracovní
podmínky,
zvyklosti aj.)

listopad

ví, jak
postupovat při
uzavírání a
rušení
pracovního
poměru

je mu zřejmý
rozdíl mezi
jednotlivými
změnami
pracovního
poměru; zná
práva
zaměstnanců
při rozvázání
pracovního
poměru

základy
pracovně
právního
práva

listopad
prosinec
leden
únor

objasní princip
podnikání
podle
Živnostenského
zákona

orientuje se
v podnikání
OSVČ i podle
speciálních
zákonů

živnostenské
právo a jiné
obecně
závazné
právní
předpisy

březen

pochopí a umí
definovat své
event.
uplatnění
v živnostenské
sféře

je schopen
vypracovat
základní
marketingový
plán a jsou mu
jasné základní
principy
ekonomiky
v rámci
podnikání

duben

orientuje se
v základních
rysech
v systému
obchodních
korporací

je schopen
rozlišit
obchodní
korporace
podle jejich
vnitřní stavby,
odpovědnosti
vlastníků a
jiných
zákonných
atributů

květen
červen

Ověřování vědomostí bude probíhat zejména předem hlášenými písemnými
testy takto:
Test má vždy deset otázek, když každá z nich může být hodnocena 0 až 10
body.
Vždy z každého odučeného celku budou žákům předloženy k vypracování dva
testy. Z nich se do klasifikace počítá POUZE lepší výsledek. Bohužel systém
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školy online nelze prozatím tomuto systému přizpůsobit, proto tam jsou
započítávány všechny výsledky, a ty jsou posléze průměrovány. Průběžné
hodnocení uvedené ve škole online tedy téměř nikdy neodpovídá skutečnému
hodnocení žáka.
Pokud se žák nedostaví na jeden z těchto dvou testů, započítává se do jeho
hodnocení výsledek toho testu, který psal. Náhradní termín se zásadně
neposkytuje, pokud v odůvodněných případech nerozhodne vyučující jinak.
Pokud se žák nedostaví na žádný z těchto dvou testů, do hodnocení se mu
započítává 0 bodů. Náhradní termín se zásadně neposkytuje. Výjimku tvoří
dlouhodobá nemoc nebo zdravotní komplikace, dlouhodobá nepřítomnost
z jiného důvodu omluvená předem, účast na školních akcích v obou testových
termínech. V odůvodněných případech může vyučující rozhodnout jinak.

