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Učební plán platný od 1. září 2016 počínaje 1. ročníkem

Ročník 1. 2. 3. 4. 5. ∑

Celkem konzultací 200 200 200 200 200 1000

Vyučovací předměty

Český jazyk a literatura 20 20 20 30 30 120

První cizí jazyk - Anglický jazyk 40 30 40 40 40 190

Druhý cizí jazyk - Německý jazyk 20 20 - - - 40

Matematika 20 20 30 30 40 140

Statistika 20 - - - - 20

Základy společenských věd 20 20 - - - 40

Informační technologie - 20 20 20 - 60

Písemná a elektronická komunikace 30 20 - - - 50

Zbožíznalství - 10 - - - 10

Základy přírodních věd 10 - - - - 10

Hospodářský zeměpis - - 20 - - 20

Ekonomika 20 20 30 30 40 140

Účetnictví - 20 30 30 30 110

Aplikovaná ekonomika - - 10 20 20 50

Forma a podíl praktického vyučování
Předměty odborného vzdělávání obsahují větší míru konkrétních praktických poznatků, které žáci i
formou samostudia soustavně procvičují a upevňují. Jedná se o praktický podíl výuky v předmětech
písemná a elektronická komunikace, informační technologie a aplikovaná ekonomika. V předmětu
aplikovaná ekonomika jsou žáci seznámeni s prací pomocí účetního softwaru „Pohoda.“ Výuka je
dále přiměřeně doplňována samostatnými pracemi žáků formou seminárních prací.
Z důvodu lepšího propojení teoretické výuky s praxí a důvodu, že ne všichni žáci dálkového studia
měli možnost získat odbornou praxi, je do učebního plánu zařazena praxe na reálných pracovištích
(2 týdny ve 4. ročníku). Dle rozhodnutí ředitele školy ji absolvují pouze žáci, kteří nedoloží již
absolvovanou praxi.
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