
1 Učební plán 

 

Identifikační údaje 

 

Název školy:   Metropolitní odborná umělecká střední škola Praha 4 s.r.o. 

Název ŠVP:   Podnikání 

Kód a název oboru:  64-41-L/51 Podnikání 

Délka a forma vzdělávání: dvouleté nástavbové studium v kombinované formě vzdělávání 

Datum platnosti:  od 1. 9. 2018 
 

 

Povinné 

vyučovací 

předměty 

I. ročník II. ročník Hod. 

dotace 

celkem 

denní distanční  denní distanční denní distanční denní distanční  

1. pol. 1. pol. 2. pol. 2. pol. 1. 

pol. 

1. pol. 2. 

pol. 

2. pol.  

Český jazyk 

a literatura 

25 40 26 40 25 40 20 40 256 

Cizí jazyk 

ANJ 

30 40 30 40 30 30 20 40 260 

Základy 

společenský

ch věd 

4 24 4 26 4 16 2 18 98 

Aplikovaná 

psychologie 

4 12 4 12 4 12 4 12 64 

Chemie 4 16 4 16 2 16 2 8 68 

Matematika 30 20 30 20 40 20 20 12 192 

Informatika  4 12 4 12 4 12 4 12 64 

Písemná a 

elektronická 

komunikace 

10 30 10 30 16 24 8 16 144 

Ekonomie a 

podnikání 

16 50 16 44 24 36 16 24 226 

Právo 4 26 4 26 4 16 2 16 98 

Účetnictví a 

daně 

30 40 40 30 30 40 10 20 240 

Management 

a marketing 

6 22 6 14 20 30 10 20 128 

Chod 

podniku 

4 16 4 16 2 12 2 12 68 

Odborná 

praxe 

  x      2 týdny 

Celkem 171 348 182 326 205 304 120 250 1906 

 

POZNÁMKY: 

 

1. Dělení hodin je v pravomoci ředitele školy, který postupuje v souladu s předpisy stanovenými 

MŠMT. 

2. Počet vyučovacích hodin stanovený pro výuku v distanční formě vzdělávání představuje 

kvalifikovaný odhad potřebný pro zvládnutí učiva žáky. 

3. Volitelné vyučovací předměty včetně Tělesné výchovy se v kombinované formě vzdělávání 

nevyučují (hodinová dotace byla rozpuštěna v odpovídajících vyučovacích předmětech v souladu 

s UP pro denní formu vzdělávání). Škola může žákům nabídnout v odůvodněném případě možnost 

individuální konzultace s vyučujícím.  



4. Učební praxe je organizovaná v souladu s ŠVP v předmětu Chod podniku. 

5. Odborná praxe probíhá na reálných pracovištích.  

6. Projektové týdny budou určeny a specifikovány ředitelem školy podle plánovaných 

nebo aktuálních akcí, soutěží, výstav apod. 

7. Časová rezerva je určena na exkurze, výstavy, soutěže a prodlevy ve výuce. 

8. V prvním ročníku proběhne před zahájením vlastní výuky blokový kurz: Úvod do studia v délce 4 

hodin. Nejedná se o vyučovací předmět. 

 
 

 

Rozvržení výuky ve školním roce 
 

Výuka probíhající denní formou vzdělávání se realizuje s tím, aby počet vyučovacích hodin v jednom 

dni byl v souladu požadavky vyhlášky č. 13/2005 Sb. Ředitel školy určí časový harmonogram denní 

formy vzdělávání pro příslušný ročník před zahájením školního roku tak, aby naplnil hodinový rozsah 

výuky daný UP. 

 

Výuka distanční formou vzdělávání probíhá jako samostatné studium žáků uskutečňované 

prostřednictvím  Moodle (softwarový balíček pro tvorbu výukových systémů a elektronických kurzů 

na internetu). Škola v jednotlivých vyučovacích předmětech stanoví vždy na příslušné pololetí bližší 

konkretizaci obsahu a časového zvládnutí učiva. 

 

Komunikovat se žáky v prostředí moodle budou učitelé jednotlivých předmětů, kteří je budou 

vyučovat v denní formě vzdělávání.  

Systém moodle nabízí následující služby pro kvalitní vedení distančního studia: 

 

 umísťování studijních textů a jiných materiálů nebo odkazů na zdroje informací  

 zadávání úkolů, sledování jejich plnění a následné hodnocení  

 připravování testů s různými typy otázek a úloh 

 on-line komunikace se žáky (např. konzultace a pokyny ke studiu)  

 plánování činností a kontrola dodržování stanovených termínů 

 

Nejpozději před zahájením školního roku budou k dispozici studijní opory pro žáky zpracované 

minimálně pro 1. ročník vzdělávání. Popis materiálního zajištění vzdělávání zahrnuje seznam 

studijních materiálů, pomůcek a dalších studijních podpor, rad a doporučení pro usnadnění vzdělávání. 

Žák je hodnocen na základě souhrnných výsledků za denní i distanční formu vzdělávání. 

 

 

Přehled využití týdnů v období září - červen školního roku 

 

Činnost 
1. ročník 2. ročník 

Vyučovaní podle rozpisu učiva 34 30 

Odborná praxe 2 0 

Maturitní zkouška 0 3 

„Svatý týden“ 0 1 

Časová rezerva, výchovně vzdělávací akce 4 1 

Celkem týdnů 40 35 

 


