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Každý žák 3. a 4. ročníku se podle učebního plánu povinně účastní výuky volitelných předmětů.  

V termínu stanoveném měsíčním plánem se žáci stávajícího 
 2. ročníku přihlásí k výuce jednoho dvouletého volitelného předmětu, 
 3. ročníku přihlásí k výuce dvou jednoletých volitelných předmětů, jeden předmět volí ze 

skupiny A, druhý ze skupiny B. 

Z níže uvedené nabídky budou vyučovány pouze ty volitelné předměty, kde se naplní nejméně 
jedna skupina. Výuka ostatních předmětů nebude probíhat a žáci v nich zapsaní si ve druhém 
kole vyberou ze zbývající nabídky. Uvedení vyučující se mohou změnit! 
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 3. ročník – dvouleté 
Ročník 3. ročník - dvouletý předmět 
Název předmětu Marketing MR 

Zaměření 
předmětu 

Pro tvořivé žáky se zájmem o práci např. v odděleních marketingu nebo 
přímo v marketingových agenturách 

Obsah výuky Tento předmět rozšiřuje poznatky žáků z ekonomiky a využívá dovedností 
získaných v ITE (Excel, Power Point). Podrobně jsou probírány 
marketingové filozofie, základní pojmy, nástroje, řízení, plánování, 
cenová a distribuční politika, marketingový mix. Žáci se učí praktickým 
dovednostem – vytvářejí dotazníky, zpracovávají získané údaje, prezentují 
své výsledky v Power Pointu. Do výuky jsou zahrnuty exkurze a výstavy 
zaměřené na marketingovou činnost. 

Max. počet žáků 16 
Vyučující Ing. Hana Truncová  

 

Ročník 3. ročník - dvouletý předmět 
Název předmětu Příprava na Zertifikat Deutsch PZD 

Zaměření 
předmětu 

Předmět je určen zájemcům o tuto zkoušku. Zertifikat Deutsch je 
mezinárodně uznávaná jazyková zkouška, zlepšuje uplatnění absolventů 
na trhu práce, má časově neomezenou platnost. Na některých VŠ je 
zohledňována při přijímacím řízení. 

Obsah výuky Cvičné testy na procvičování poslechu, psaní, mluvení, gramatiky.  
Max. počet žáků 16 
Vyučující PaedDr. Jana Mitkovová nebo Mgr. Ivona Kestlová 

 

 

Ročník 3. ročník - dvouletý předmět 
Název předmětu Příprava na anglický certifikát  

(jen pro žáky s klasifikací v Aj do 2) 

AC 

Zaměření 
předmětu 

příprava na mezinárodní jazykovou zkoušku úrovně B1/B2 

Obsah výuky procvičování mluvení, čtení, psaní, poslechu 
Max. počet žáků 16 
Vyučující Mgr. Petr Bek nebo Mgr. Lukáš Gayer  

 

Ročník 3. ročník - dvouletý předmět 



 

Název předmětu Fiktivní firma FIF 

Zaměření 
předmětu 

Pro žáky prakticky zaměřené, skupina žáků pracuje jako reálná firma, 
pracuje se se skutečnými doklady, ale fiktivními penězi a fiktivním 
zbožím. 

Obsah výuky Založení firmy, společenská smlouva, živnostenské oprávnění, vyplnění 
všech přihlášek - daně, zdravotní pojištění, sociální pojištění, personální 
činnost, účetnictví, obchodní činnost, marketing, pořádání veletrhů, účast 
na veletrzích a dnech otevřených dveří OA 

Max. počet žáků 16 
Vyučující Ing. Hana Pohanová nebo jiný vyučující ekonomických předmětů 

 

Ročník 3. ročník - dvouletý předmět 
Název předmětu Dějiny kultury DJK 

Zaměření 
předmětu 

Předmět je určen studentům s vyhraněným zájmem o umění, rozšiřuje 
výuku dějepisu a doplňuje ji tak, aby studenti lépe uspěli u maturity či 
přijímacích zkoušek na VŠ humanitního směru. 

Obsah výuky Výuka se zabývá kulturními aspekty jednotlivých historických etap a 
jejich odrazem v umění. Podrobně se věnuje především výtvarnému 
umění, kde navazuje na poznatky z předmětů DĚJ a DE, které dále 
rozšiřuje. Pozornost je také věnována užitému umění a hudbě. Důležitá je 
zásada názornosti, proto jsou součástí výuky exkurse po významných 
pražských památkách nebo návštěvy výstav a výuku doplňují exkurse 
mimopražské. Seminární forma výuky od studentů očekává aktivní 
zapojení a účast na některém z projektů vyžadujících nácvik praktických 
dovedností, např. živé obrazy. 

Max. počet žáků 16 
Vyučující Mgr. Milan Brožek  

 

Ročník 3. ročník - dvouletý předmět 
Název předmětu Matematický seminář MS 

Zaměření 
předmětu 

Pro žáky se zájmem o matematiku. Seminář slouží k přípravě na přijímací 
zkoušku z matematiky na VŠ a státní maturitní zkoušku. Žáci si prohloubí 
znalosti získané v předmětu MAT. 

Obsah výuky kartézský součin množin a jeho graf, relace a její graf, lineární a 
kvadratické rovnice a nerovnice s parametrem, grafy složených 
goniometrických funkcí, konstrukční, geometrie a stereometrie, limity 
posloupností, možnosti využití výpočetní techniky v matematice, 
průběžně jsou řešeny ukázkové testy k přijímacím zkouškám 
z matematiky na VŠ a typové maturitní příklady 

Max. počet žáků 16 
Vyučující Mgr. Kamil Cmunt, Mgr. Ivo Voska 

 



 

Ročník 3. ročník - dvouletý předmět 
Název předmětu EBC*L/Daně a pojištění  EBD 

Zaměření 
předmětu 

Pro žáky se zájmem o odborné ekonomické znalosti a dovednosti. Žáci si 
utřídí a prohloubí znalosti získané v předmětu EKO, ÚČE. 

Obsah výuky Ve 3. ročníku je předmět zaměřen na přípravu ke složení mezinárodně 
uznávané zkoušky EBC*L, která je na základě požadavků z praxe 
implementována do České republiky společností Europrofis, a.s. 
Tematická náplň je přizpůsobena požadavkům zkoušky EBC*L stupně A 
a vychází z předpokladu, že držitel certifikátu EBC*L stupně A zná 
podnikatelské záměry společnosti a je schopen adekvátně porozumět 
jazyku, který je používán při komunikaci v podniku. Ve 4. ročníku budou 
pak žáci pokračovat procvičováním a dalším rozšiřováním vědomostí 
z oblasti daní a pojištění. Znalosti žáků budou ve čtvrtém ročníku 
prohlubovány zejména řešením praktických příkladů zaměřených na 
soustavu daní a problematiku pojištění. 

Max. počet žáků 16 
Vyučující Ing. Hana Budínová 

 

Ročník 3. ročník - dvouletý předmět 
Název předmětu Příprava k průvodcovské zkoušce PPZ 

Zaměření 
předmětu 

Cílem je připravit zájemce ke zkoušce odborné způsobilosti, která se 
uskuteční na začátku 4. ročníku u vybrané instituce.  

Obsah výuky Náplní předmětu je prohloubení poznatků z historie, dějin umění a 
památkového místopisu Prahy formou teoretickou i praktickými 
exkurzemi. Předmět dále rozšíří znalosti o vybraných českých a 
evropských kulturních atraktivitách cestovního ruchu. 

Max. počet žáků 16 
Vyučující Mgr. Yveta Vejtasová 

 

Ročník 3. ročník - dvouletý předmět 
Název předmětu Německý jazyk - 3. cizí jazyk NJ 

Zaměření 
předmětu 

Předmět je určen pro žáky se zájmem o německý jazyk - začátečníky. 

Obsah výuky Seznámení s německým jazykem na základní úrovni. Zvládnutí 
základních gramatických dovedností. Důraz bude kladen na rozšíření 
slovní zásoby pro běžné denní použití a situace. 

Max. počet žáků 16 
Vyučující Mgr. Yveta Vejtasová nebo Mgr. Ivona Kestlová 

 

Ročník 3. ročník - dvouletý předmět 
Název předmětu Španělský jazyk - 3. cizí jazyk SJ 

Zaměření 
předmětu 

Předmět je určen pro žáky se zájmem o španělský jazyk - začátečníky. 

Obsah výuky Výuka španělského jazyka na základní úrovni. Zvládnutí základních 
gramatických dovedností. Důraz je kladen na slovní zásobu pro běžné 
denní použití a situace. 

Max. počet žáků 16 
Vyučující PhDr. Jana Lněničková, Mgr. Jana Wiesnerová 

 



 

Ročník 3. ročník - dvouletý předmět 
Název předmětu Ruský jazyk - 3. cizí jazyk RJ 

Zaměření 
předmětu 

Předmět je určen pro žáky se zájmem o ruský jazyk - začátečníky nebo 
mírně pokročilé. 

Obsah výuky Seznámení s ruským jazykem na základní úrovni. Zvládnutí gramatických 
dovedností. Důraz bude kladen na rozšíření slovní zásoby pro běžné denní 
použití a situace. 

Max. počet žáků 16 
Vyučující Mgr. Yveta Vejtasová nebo Mgr. Peter Kadlec 

 

 

 

 

 4. ročník – jednoleté – skupina A 
Ročník 4. ročník - jednoletý předmět 
Název předmětu Literární seminář LS 

Zaměření 
předmětu 

Návaznost na literární hodiny předmětu Český jazyk a literatura, 
prohloubení znalostí k maturitní zkoušce z češtiny. 

Obsah výuky Zabývá se literárními díly i souvislostmi mezi literaturou, výtvarným 
uměním a filmem. Vhodně doplňuje učivo literatury pro maturitní 
zkoušku z ČJL.  

Max. počet žáků 32 
Vyučující Mgr. Karla Jedličková, Mgr. Jan Hejk  

 

Ročník 4. ročník - jednoletý předmět 
Název předmětu Ekonomická praktika EP 

Zaměření 
předmětu 

Pro žáky se zájmem o hlubší znalosti z oblasti ekonomiky, prohloubení 
znalostí a procvičování k maturitní zkoušce z ekonomiky. 

Obsah výuky Zopakování a prohloubení učiva k ústní maturitní zkoušce z ekonomiky, 
výpočet příkladů, využití výpočetní techniky, vyhledávání ukazatelů a 
práce s nimi, vyplňování konkrétních dokladů z praxe. 

Max. počet žáků 16 
Vyučující Ing. Darja Šindelková 

 

 

Ročník 4. ročník - jednoletý předmět 
Název předmětu Společenské vědy SV 

Zaměření 
předmětu 

Určeno pro žáky se zájmem o studium společenských věd. Prohloubení 
znalostí k maturitní zkoušce ze společenskovědního základu. 

Obsah výuky Okruhy: Sociologie a psychologie, Osobnost, Sociální vztahy, Sociální 
procesy, Sociální struktura, Přehled filozofie, Základy etiky a estetiky 

Max. počet žáků 16 
Vyučující Mgr. Ivan Kořínek  

 



 

Ročník 4. ročník - jednoletý předmět 
Název předmětu Praktika z účetnictví  PU 

Zaměření 
předmětu 

Předmět je zaměřen na přípravu žáků k úspěšnému zvládnutí praktické 
maturitní zkoušky z účetnictví. Pomáhá zejména žákům se slabšími 
studijními výsledky v účetnictví.  

Obsah výuky Procvičení látky všech tří ročníků na praktických příkladech, se 
zaměřením na nejproblematičtější okruhy vyučované látky, souvislé 
účetní příklady. Procvičování účtování na počítači. 

Max. počet žáků 32 
Vyučující Ing. Jaroslava Brázová, Ing. Ivana Jandová, Ing. Daniela Rostková, Ing. 

Eva Šrámková 
 

Ročník 4. ročník - jednoletý předmět 
Název předmětu Matematika MTV 

Zaměření 
předmětu 

Určeno pro žáky se zájmem o matematiku a o případné složení maturitní 
zkoušky z matematiky. Jde o systematičtější utřídění poznatků nabytých 
při řádném vyučování, přizpůsobit obsah předmětu maturitním okruhům a 
případně jejich dalšímu studiu na vysokých školách. 

Obsah výuky Funkce, grafy a možnosti konstrukce. Lineární a kvadratické rovnice. 
Lineární a kvadratické nerovnice. V předmětu ukázat různé možnosti 
řešení jednotlivých úloh. Goniometrické funkce, grafy, využití různých 
vzorců při řešení goniometrických úloh. Komplexní čísla, binomická 
rovnice. Kombinatorika a její využití v praxi. Analytická geometrie a 
kuželosečky. V rámci tohoto předmětu provést průřez středoškolskou 
matematickou „různými úhly pohledu“. Žáci si budou moci individuálně 
srovnávat jednotlivé přístupy k řešení úloh středoškolské matematiky a 
vybírat takové, které odpovídají jejich individuálním zvláštnostem (např. 
algebraický a grafický přístup)   

Max. počet žáků 16 
Vyučující Mgr. Martin Nápravník, Mgr. Ivo Voska, Mgr. Kamil Cmunt 

 

Ročník 4. ročník - jednoletý předmět 
Název předmětu Španělský seminář SS 

Zaměření 
předmětu 

Španělský seminář je určen všem, kdo by chtěli skládat maturitní zkoušku 
ze španělského jazyka nebo se chtějí zdokonalit ve španělském jazyce.  

Obsah výuky Španělský seminář prohlubuje vědomosti a znalosti žáků a rozšiřuje jejich 
již nabyté znalosti. Přispívá k rozvoji a kultivaci vyjadřovacích dovedností 
žáků v běžných situacích života, ale i obchodní korespondenci. Cvičí se 
mluvení, čtení, psaní, poslech. 

Max. počet žáků 16 
Vyučující PhDr. Jana Lněničková, Mgr. Jana Wiesnerová 

 



 

Ročník 4. ročník - jednoletý předmět 
Název předmětu Účetní seminář US 

Zaměření 
předmětu 

Předmět je určen pro studenty s hlubším zájmem o účetnictví i 
ekonomiku, kteří mají v úmyslu dále studovat na VŠ a VOŠ 
ekonomického směru.  

Obsah výuky Hlavní náplní je řešení praktických úloh a případových studií, které vedou 
k důkladnějšímu porozumění účetní problematice, a to jak z pohledu české 
legislativy, tak z pohledu mezinárodních účetních standardů. Obsahově 
navazuje na učivo účetnictví a ekonomiky. Studenti mimo jiné pracují s 
interaktivními výukovými programy a účetním softwarem. Úkoly řeší 
většinou ve skupinách, výsledky pak prezentují a obhajují před ostatními, 
čímž zdokonalují své prezentační a komunikační dovednosti. Učí se tak 
pracovat v týmu a řešit problémové situace z oblasti účetnictví. Seminář je 
tak přípravou nejen pro maturitní zkoušku, ale zejména pro další studium 
na VŠ a VOŠ. 

Max. počet žáků 16 
Vyučující Ing. Marie Fišerová, PhD. 

 

 4. ročník – jednoleté – skupina B 
Ročník 4. ročník - jednoletý předmět 
Název předmětu Literární seminář LS 

Zaměření 
předmětu 

Návaznost na literární hodiny předmětu Český jazyk a literatura, 
prohloubení znalostí k maturitní zkoušce z češtiny. 

Obsah výuky Zabývá se literárními díly i souvislostmi mezi literaturou, výtvarným 
uměním a filmem. Vhodně doplňuje učivo literatury pro maturitní 
zkoušku z ČJL.  

Max. počet žáků 32 
Vyučující Mgr. Karla Jedličková, Mgr. Jan Hejk 

 

Ročník 4. ročník - jednoletý předmět 
Název předmětu Ekonomická praktika EP 

Zaměření 
předmětu 

Pro žáky se zájmem o hlubší znalosti z oblasti ekonomiky, prohloubení 
znalostí a procvičování k maturitní zkoušce z ekonomiky. 

Obsah výuky Zopakování a prohloubení učiva k ústní maturitní zkoušce z ekonomiky, 
výpočet příkladů, využití výpočetní techniky, vyhledávání ukazatelů a 
práce s nimi, vyplňování konkrétních dokladů z praxe. 

Max. počet žáků 16 
Vyučující Učitelé ekonomických předmětů 

 



 

Ročník 4. ročník - jednoletý předmět 
Název předmětu Společenské vědy SV 

Zaměření 
předmětu 

Určeno pro žáky se zájmem o studium společenských věd. Prohloubení 
znalostí k maturitní zkoušce ze společenskovědního základu. 

Obsah výuky Okruhy: Sociologie a psychologie, Osobnost, Sociální vztahy, Sociální 
procesy, Sociální struktura, Přehled filozofie, Základy etiky a estetiky 

Max. počet žáků 16 
Vyučující Mgr. Ivan Kořínek  

 

Ročník 4. ročník - jednoletý předmět 
Název předmětu Praktika z účetnictví PU 

Zaměření 
předmětu 

Předmět je zaměřen na přípravu žáků k úspěšnému zvládnutí praktické 
maturitní zkoušky z účetnictví. Pomáhá zejména žákům se slabšími 
studijními výsledky v účetnictví.  

Obsah výuky Procvičení látky všech tří ročníků na praktických příkladech, se 
zaměřením na nejproblematičtější okruhy vyučované látky, souvislé 
účetní příklady. Procvičování účtování na počítači. 

Max. počet žáků 32 
Vyučující Ing. Jaroslava Brázová, Ing. Ivana Jandová, Ing. Daniela Rostková, Ing. 

Eva Šrámková 
 

Ročník 4. ročník - jednoletý předmět 
Název předmětu Matematika MTV 

Zaměření 
předmětu 

Určeno pro žáky se zájmem o matematiku a o případné složení maturitní 
zkoušky z matematiky. Jde o systematičtější utřídění poznatků nabytých 
při řádném vyučování, přizpůsobit obsah předmětu maturitním okruhům a 
případně jejich dalšímu studiu na vysokých školách. 

Obsah výuky Funkce, grafy a možnosti konstrukce. Lineární a kvadratické rovnice. 
Lineární a kvadratické nerovnice. V předmětu ukázat různé možnosti 
řešení jednotlivých úloh. Goniometrické funkce, grafy, využití různých 
vzorců při řešení goniometrických úloh. Komplexní čísla, binomická 
rovnice. Kombinatorika a její využití v praxi. Analytická geometrie a 
kuželosečky. V rámci tohoto předmětu provést průřez středoškolskou 
matematickou „různými úhly pohledu“. Žáci si budou moci individuálně 
srovnávat jednotlivé přístupy k řešení úloh středoškolské matematiky a 
vybírat takové, které odpovídají jejich individuálním zvláštnostem (např. 
algebraický a grafický přístup)   

Max. počet žáků 16 
Vyučující Mgr. Martin Nápravník, Mgr. Cmunt, Mgr. Voska 

 



 

Ročník 4. ročník - jednoletý předmět 
Název předmětu Biologický seminář BS 

Zaměření 
předmětu 

Určeno pro studenty ekonomického lycea, kteří chtějí maturovat 
z biologie, a pro studenty, kteří si chtějí rozšířit znalosti a dovednosti 
týkající se některých biologických oborů 

Obsah výuky •praktické pokusy, mikroskopická pozorování 
•opakování maturitních témat (obecná biologie, systematická biologie, 
ekologie, biologie člověka, genetika) 
•návštěva některých institucí a podniků, které mají vztah k oblastem 
ochrany životního prostředí, ekologie, biologie člověka apod. 

Max. počet žáků 16 
Vyučující Mgr. Kamil Cmunt 

 

Ročník 4. ročník - jednoletý předmět 
Název předmětu Španělský seminář SS 

Zaměření 
předmětu 

Španělský seminář je určen všem, kdo by chtěli skládat maturitní zkoušku 
ze španělského jazyka nebo se chtějí zdokonalit ve španělském jazyce.  

Obsah výuky Španělský seminář prohlubuje vědomosti a znalosti žáků a rozšiřuje jejich 
již nabyté znalosti. Přispívá k rozvoji a kultivaci vyjadřovacích dovedností 
žáků v běžných situacích života, ale i obchodní korespondenci. Cvičí se 
mluvení, čtení, psaní, poslech. 

Max. počet žáků 16 
Vyučující Mgr. Jana Lněničková, Mgr. Jana Wiesnerová 

 

Ročník 4. ročník - jednoletý předmět 
Název předmětu Obchodní angličtina OA 

Zaměření 
předmětu 

Pro zájemce o rozšíření jazykových znalostí. 

Obsah výuky Základy a porozumění ekonomické angličtině, rozšíření slovní zásoby, 
anglická obchodní korespondence – praktická znalost, cca. 10 typů 
běžných písemností. Porozumění ekonomickým textům prezentovaných v 
anglických periodicích. 

Max. počet žáků 16 
Vyučující Mgr. Lukáš Gayer 

 

 4. ročník – dvouleté 
Pokračuje výuka volitelných předmětů zvolených ve 3. ročníku! 
 

 

V Praze dne 7. 3. 2017 
 
 RNDr. Milan Macek, CSc. 
 ředitel 
 


