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Studijní obor 63-41-M/02 obchodní akademie: 
Ekonomika Podstata fungování tržní ekonomiky 

Podnikání jako základ tržní ekonomiky 

Dlouhodobý a oběžný majetek 

Lidské zdroje a management 

Hlavní činnosti podniku, prodej. marketing 

Daňová soustava 

Finanční řízení podniku 

Finanční trh 

Hospodářská politika 

Národní a světové hospodářství 

Učetnictví Právní úprava účetnictví, dokumentace  

Účtování materiálových zásob výrobního podniku, účtování v obchodě  

Rozpočty a kalkulace, účtování o změnách stavu zásob vlastní výroby 

Účtování dlouhodobého majetku  

Účtování krátkodobého finančního majetku, cenné papíry a směnky 

Zúčtovací vztahy (pohledávky a závazky z obchodních vztahů, mzdy a zaměstnanci, 

pohledávky a závazky ke společníkům, zúčtování daní)  

Náklady, výnosy a hospodářský výsledek podniku  

Účetní uzávěrka a závěrka  

Individuální podnikatel 

Daňová evidence příjmů a výdajů 

Soubor 

odborných 

ekonomických 

předmětů 

Ekonomické výpočty a účtování v obchodní společnosti 

Ekonomické výpočty, daňová evidence a účtování u individuálního podnikatele 

Účetní program MONEY S3, praktické dovednosti na PC v aplikaci MS OFFICE,  

práce s Internetem a v operačním systému WINDOWS 

Zeměpis Geografie jako věda 

Fyzický zeměpis 

Obyvatelstvo 

Hospodářství  

Česká republika 

Evropa 

Asie 

Amerika 

Afrika 

Austrálie, Oceánie, Antarktida. Oceány 

Matematika Číselné obory 

Výrazy  

Množiny, matematická logika  

Rovnice, nerovnice, soustavy 

Funkce, grafy  

Planimetrie  

Stereometrie  

Posloupnosti, řady 

Kombinatorika, pravděpodobnost, statistika 

Analytická geometrie  

Užití matematiky v praxi 



Cizí jazyk 

(anglický, 

německý) 

Osobní identifikace a charakteristika 

Rodina 

Domov a bydlení 

Každodenní život 

Vzdělávání 

Volný čas a zábava 

Mezilidské vztahy 

Cestování a doprava 

Zdraví a hygiena 

Stravování 

Nakupování 

Práce a povolání 

Služby 

Společnost 

Zeměpis a příroda 

 

 

 

 

Studijní obor 18-20-M/01 informační technologie:                                                   
Informační 

technologie 

Hardware počítačů 

Operační systémy 

Počítačové sítě 

Internet 

Aplikační software 

Multimédia 

Algoritmizace a programování 

 

Ekonomické 

předměty 

Podstata fungování tržní ekonomiky 

Podnikání jako základ tržní ekonomiky 

Dlouhodobý a oběžný majetek 

Lidské zdroje a management 

Hlavní činnosti podniku, prodej. marketing 

Daňová soustava 

Finanční řízení podniku 

Finanční trh 

Hospodářská politika 

Národní a světové hospodářství 

Účtování dlouhodobého a oběžného majetku, závazků, nákladů a výnosů 

Soubor 

odborných  

předmětů 

Algoritmizace a programování 

Operační systémy 

Hardware počítačů 

Účtování v účetním programu MONEY S3 

Daňová evidence u individuálního podnikatele 

Ekonomické výpočty 

Fyzika Mechanika  

Molekulová fyzika a termika  

Mechanické kmitání a vlnění  

Elektřina a magnetismus  

Optika  

Speciální teorie relativity  

Fyzika mikrosvěta  

Astrofyzika  



Matematika Číselné obory 

Výrazy  

Množiny, matematická logika  

Rovnice, nerovnice, soustavy 

Funkce, grafy  

Planimetrie  

Stereometrie  

Posloupnosti, řady 

Kombinatorika, pravděpodobnost, statistika 

Analytická geometrie  

Užití matematiky v praxi 

 
 


