
     
 

 

UČEBNÍ PLÁN 

 
Název školního vzdělávacího programu: PODNIKÁNÍ 

Obor: 64-41-L/51 Podnikání 

Zřizovatel školy: Středočeský kraj, Krajský úřad, Zborovská 11, 150 21 Praha 5 

Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou 

Délka a forma vzdělání: 4 roky, denní 

Způsob ukončení a doklad o dosažení středního vzdělání: maturitní zkouška, vysvědčení o 

maturitní zkoušce 

Ředitel: Mgr. Jindřich Synek 

Platnost: od 1. 9. 2018 

 

 

 
 
UČEBNÍ PLÁN 
 

Název a adresa školy: Střední odborná škola stavební a Střední odborné učiliště stavební Kolín, 

Pražská 112, 280 02, Kolín II 

Název školního vzdělávacího programu: Podnikání 

Obor: 64-41-L/51 Podnikání 

Zřizovatel školy: Středočeský kraj, Krajský úřad, Zborovská 11, 150 21 Praha 5 

Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou 

Délka a forma vzdělání: 2 roky v denní formě vzdělávání 

Způsob ukončení a doklad o dosažení středního vzdělání: maturitní zkouška, vysvědčení o 

maturitní zkoušce 

Ředitel: Mgr. Jindřich Synek 

Platnost: od 1. 9. 2018 

 

 

 

 



     
 

 

 

 Učební plán uvádí týdenní hodinové dotace jednotlivých předmětů. V každém předmětu 

jsou rozlišené hodiny, kdy je vyučována celá třída, a hodiny, ve kterých je předmět vyučován ve 

skupinách třídy. Maximální počet žáků ve skupině je 23. 

Všechny předměty uvedené v učebním plánu jsou povinné. V předmětu cizí jazyk si žák volí 

mezi anglickým jazykem a německým jazykem. 

 

   

 

1. ročník 

 

2. ročník 

 

Σ ročníky 

Český jazyk a literatura celkem 4,0 4,0 8,0 

ČJL třída 3,5 3,5   

  skupina 0,5 0,5   

Cizí jazyk celkem 4,0 4,5 8,5 

ANJ/NEJ skupina 4,0 4,5  

Občanská nauka celkem 1,0 1,0 2,0 

OBN třída 1,0 1,0  

Dějepis celkem  1,0 1,0 

DEJ třída  1,0  

Matematika celkem 4,0 4,5 8,5 

MAT třída 3,5 4,0  

  skupina 0,5 0,5  

Tělesná výchova celkem 2,0 2,0 4,0 

TEV skupina 2,0 2,0  

Práce s osobním počítačem celkem 2,0  2,0 

POP skupina 2,0   

Ekonomika podniku celkem 3,0 3,0 6,0 

EPO třída 3,0 3,0  

Účetnictví celkem 4,0 4,0 8,0 

UČ třída 4,0 4,0  

Písemná a elektronická 

komunikace celkem 

  

 3,0 2,0 5,0 

PEK skupina 3,0 2,0  

Právo celkem 2,0 1,0 3,0 

PR třída 2,0 1,0  

Marketing a management celkem 3,0  3,0 6,0 

MM třída 3,0  3,0  

Psychologie celkem 1,0  1,0 

PSY třída 1,0   

Chod podniku celkem  3,0 3,0 

CHP třída  3,0  

Σ za ročník   33,0 33,0 66,0 

 

Poznámky: 

Jazykové vzdělávání v českém jazyce je ralizováno v předmětu český jazyk a literatura. 

Jazykové vzdělávání v cizím jazyce je realizováno v předmětu cizí jazyk. 

Společenskovědní vzdělávání je realizováno v předmětech občanská nauka a dějepis. 

Matematické vzdělávání je realizováno v předmětu matematika. 

Estetické vzdělávání je realizováno v předmětu český jazyk a literatura. 

Vzdělávání pro zdraví je realizováno v předmětu tělesná výchova. 

Vzdělávání v ICT je realizováno v předmětu práce s osobním počítačem.  



     
 

Vzdělávací oblast Ekonomika a právo je realizována v předmětech ekonomika podniku, právo, 

marketing a management a chod podniku a účetnictví. 

Vzdělávací oblast Účetnictví a daně je realizována v předmětu účetnictví a ekonomika podniku, 

chod podniku. 

Vzdělávací oblast Písemná a ústní komunikace je realizována v předmětech písemná a elektronická 

komunikace a psychologie. 

Disponibilní hodiny byly využity pro předměty společné části maturitní zkoušky (český jazyk a 

literatura, anglický či německý jazyk, matematika) a pro profilové předměty (marketing  

a management, ekonomika podniku, právo, chod podniku). 

 

 

Využití týdnů ve školním roce 

Využití týdnů v každém školním roce se řídí Organizací školního roku, kterou na začátku 

každého školního roku vydává ředitel školy. 

 

 1. ročník 2. ročník 

Výuka 34 30 

Lyžařský/sportovní 

kurz 
1 0 

Souvislá odborná 

praxe 
2 0 

Rezerva pro 

opakování učiva 
3 2 

Součet 40 32 

 
 


