Střední škola služeb s. r. o.
maturitní okruhy

ANGLICKÝ JAZYK
Třída: 4. E
Obor: Kosmetické služby
Školní rok: 2018/2019

1. Personal identification and characteristics
2. Family and family activities, interpersonal relationships
3. Housing and living - hometown and its surroundings
4. Housing and living - housing, household
5. Everyday life
6. Education
7. Free time and entertainment - sport and games
8. Free time and entertainment - culture
9. Free time and entertainment - hobbies, interests, social events
10. Travelling - trips, means of transport, public transport
11. Health and body care
12. Food and eating, cooking, healthy diet
13. Shopping and lifestyle, services
14. Job and occupation
15. English speaking countries
16. Holidays, customs and traditions
17. Cosmetics - healthy lifestyle
18. The seasons of the year
19. Society and mass media
20. Cosmetics - a face, cosmetic diagnosis
21. Cosmetics - a beauty salon
22. The UK
23. The Czech Republic
24. My autobiography and plans for future, my job experience
25. CV, applying for a job

Zpracoval:

Mgr. Martin Hájek
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Kosmetika a materiály
Třída: 4.E
Obor: Kosmetické služby
Školní rok: 2018/2019
1. Historický vývoj
Přípravky obsahující vonné látky
2. Anatomie kůže
3. Fyziologie kůže
Lipidy, tuky
4. Vnitřní vlivy působící na stav kůže
Mýdla
5. Vnější vlivy působící na stav kůže
Vosky
6. Manikúra – péče o ruce, masáž rukou, parafínový zábal
7. Kosmetická diagnóza
8. Přístroje v kosmetické provozovně, metody omlazení pleti
9. Ošetření pleti – povrchové čištění, pleťové masky a zábaly
Pleťové masky, přípravky k čištění pleti
10. Ošetření pleti - napářka, peeling, hluboké čištění
Přípravky pro peeling
11. Epilace, depilace, barvení obočí a řas
Speciální přípravky – epilační, depilační, opalovací přípravky
12. Pedikúra – péče o nohy
Přípravky pro péči o nohy
13. Pedikúra – pracovní postup
14. Úprava obličeje – význam líčení, základní vybavení, hygiena líčení a odlíčení
Dekorativní kosmetika
15. Úprava obličeje – korektivní líčení, postup a technika líčení
Deodoranty a antiperspiranty
16. Kožní choroby a jejich příčiny
Biologicky aktivní látky samostatně účinné
17. Léčba kožních chorob
18. Parazitární KCH, KCH z neznámých příčin
19. KCH vyvolané bakteriemi, KCH z poruch cévních
20. KCH vyvolané patogenními houbami, névy, cysty a nádory kůže
21. KCH vyvolané viry, alergické choroby
22. Pohlavní choroby, onemocnění kožních adnex
23. Poradenství v kosmetickém salonu
Dezinfekce, dezinfekční prostředky
24. Masáž obličeje a dekoltu
Biologicky aktivní látky
25. Masáž krku, ramen a šíje, péče o tělo

Zpracoval:

Mgr. Pavla Ryšková
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Zdravověda
Třída: 4.E
Obor: Kosmetické služby
Školní rok: 2018/2019

1. Předmět biologie, vznik a vývoj života
 název, podobory, příbuzné obory, významní představitelé
 geologické etapy Země
 vznik a vývoj živé hmoty
 vznik a vývoj člověka
2. Buňka
 stavba buňky
 živočišná x rostlinná
 rozmnožování buňky
3. Rozmnožování a dědičnost
 pohlavní a nepohlavní rozmnožování
 genetika, základní pojmy
 hybridizace
4. První pomoc
 stavy ohrožující život, resuscitace
 krvácení
 poškození kostí a kloubů
 poranění hlavy, šok
 popáleniny, omrzliny, poleptání
 úraz elektrickým proudem
 vnitřní zranění, autotransfuzní poloha
5. Somatologie
 buňka
 tkáně
 orgán
 orgánová soustava
6. Soustava opěrná
 stavba a složení kostí
 tvary, spojení kostí
 kostra
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7. Soustava svalová
 svalová buňka, svalové tkáně
 svaly hlavy a krku, trupu a končetin
8. Soustava oběhová
 funkce a složení krve
 krevní skupiny
 srdce
 krevní cévy a oběh
9. Soustava dýchací
 dýchání, dělení
 cesty dýchací
 plíce
 nemoci dýchací soustavy
10. Soustava trávicí
 trávení, stavba trávicí trubice
 ústa – zuby, jazyk, slinné žlázy
 hltan, jícen, žaludek
 tenké střevo, slinivka břišní, játra, tlusté střevo
 nemoci trávicí soustavy

11. Soustava endokrinní
 fce, hormony, žlázy s vnitřní sekrecí
 endokrinní žlázy a jejich hormony

12. Soustava nervová
 nervová tkáň, nervová buňka
 vzruch, reflex
 stavba nervové soustavy – CNS, autonomní nervstvo
13. Smyslová ústrojí
 zrak, sluch, statokinetické ústrojí, čich, hmat, chuť
14. Soustava vylučovací
 fce, stavba soustavy
 fce a stavba ledvin
15. Soustava pohlavní
 rozmnožování – nepohlavní, pohlavní
 pohlavní buňky
 stavba pohlavní soustavy
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16. Těhotenství a vývoj člověka
 oplození, embryo, plod
 průběh těhotenství, porod, doba poporodní
 individuální vývoj člověka
17. Kůže
 stavba kůže
 vlasy, nehty, žlázy
 funkce kůže
18. Biokatalyzátory
 enzymy
 hormony
 vitamíny
19. Metabolismus, termoregulace
 metabolismus a jeho dělení
 metabolismus bílkovin, tuků, cukrů
 termoregulace a její řízení
 onemocnění provázené obrannou hypertermií
20. Složení potravy
 bílkoviny, tuky, cukry
 vitamíny, minerální látky, voda
 poruchy příjmu potravy
21. Patologie
 patologie a její dělení
 nemoc, její průběh a příčiny
 zánik organismu, regrese, smrt
22. Mikrobiologie (viry, bakterie)
 mikrobiologie, mikroorganismus
 viry, virová onemocnění
 bakterie, bakteriální infekce
 patogenní prvoci
23. Mikrobiologie (prvoci, paraziti))
 mikrobiologie, mikroorganismus
 patogenní prvoci
 parazitární onemocnění
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24. Imunologie a epidemiologie
 předmět imunologie, imunita
 antigen a protilátka, imunizace
 epidemiologie, infekční onemocnění
25. Alternativní medicína
 rozdělení AM, výhody a nevýhody
 východní AM – akupunktura, jóga
 homeopatie, léčebné výživy, přírodní léčba

Zpracoval:

Mgr. Petr Holub
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Praktická zkouška
Třída: 4.E
Obor: Kosmetické služby
Školní rok: 2018/2019
Téma středoškolské odborné práce:
Ošetření atonické pleti před slavnostní událostí
Kosmetické úkony:
1. hloubkové čištění pleti
2. ošetření pleti s masáží
3. ošetření očního okolí
4. ošetření dekoltu
5. ošetření rukou
6. ošetření nohou
7. barvení obočí a řas, úprava obočí
8. odstranění chloupků na těle a v obličeji různými technikami
9. ošetření problematických partií těla
10. fantazijní líčení
11. práce s kosmetickým přístrojem
12. diagnóza pleti modelky + poradenská činnost

Zpracoval:

Mgr. Pavla Ryšková
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ANGLICKÝ JAZYK
Třída: 2. DN
Obor: Podnikání
Školní rok: 2018/2019

1. Personal identification and characteristics
2. Family and family activities, interpersonal relationships
3. Housing and living - hometown and its surroundings
4. Housing and living - housing, household
5. Everyday life
6. Education
7. Free time and entertainment - sport and games
8. Free time and entertainment - culture
9. Free time and entertainment - hobbies, interests, social events
10. Travelling - trips, means of transport, public transport
11. English speaking countries
12. Food and eating, cooking, healthy diet
13. Shopping and lifestyle, services
14. Job and occupation
15. Society and mass media
16. Holidays, customs and traditions
17. The seasons of the year
18. Geography and nature
19. The EU
20. London
21. Starting a new business, advertising
22. The UK
23. The Czech Republic
24. My autobiography and plans for future, my job experience
25. CV, applying for a job

Zpracoval:

Mgr. Martin Hájek

8

Střední škola služeb s. r. o.
maturitní okruhy

Ekonomika a účetnictví
Třída: 2.DN
Obor: Podnikání
Školní rok: 2018/2019

1. Základní ekonomické pojmy, peníze
Makroekonomika, mikroekonomika, potřeby a statky
Životní úroveň
Funkce a vývoj peněz, cena, hodnota
Účtování peněz – pokladna, bankovní účty, úvěry, ceniny
2. Trh, dělba práce, hospodářský proces
Trh, tržní mechanismus
Trh finanční – obchodování cennými papíry
Trh práce a komodit
Dělba práce – vývoj, pracovní síla, práce, specializace, kooperace
Hospodářský proces, hospodárnost
3. Podnikání, podnik
Převedení majetku ze státního do soukromého vlastnictví
Cíle podnikání, právní normy pro podnikání
Možnosti vzniku a zániku podniku
Složky podniku, jeho struktura, okolí
Podnik jako systém
Druhy podniků
4. Skladování
Podnikové činnosti
Nákup a evidence zásob ve skladu
Druhy skladů
Vybavení skladů
Účtování materiálu – A, B
5. Zásobování
Zásobovací cyklus, typy zásob
Splnění dodávky
Oceňování zásob, uložení zásob
Účtování nedokončené výroby, polotovarů, výrobků
6. Krátkodobý majetek podniku
Členění majetku
Pořizování a evidence KM
Fakturace
Účtování zboží
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7. Platební styk a inventarizace
Hotovostní a bezhotovostní platby
Platební příkazy
Platební karty
Inventura a inventarizace
Typy inventur
Výsledek inventury
8. Investice, účtování inventarizačních rozdílů
Rozhodování o investicích - důvody
Metody pro rozhodování o investicích
Výpočty a srovnání
Účtování inventarizačních rozdílů
9. Dlouhodobý majetek
Členění dlouhodobého majetku
Podstata, třídění, výpočet odpisů
Účtování odpisů
10. Účtování dlouhodobého majetku
Pořízení a vyřazení majetku, evidence
Účtování pořízení DM
Účtování vyřazení DM
11 Podstata a význam účetnictví
Zásady účetnictví
Princip daňové evidence a účetnictví - srovnání
Finanční a manažerské účetnictví
Účet, účtová osnova, rozvrh, předpis
Účetní doklady – náležitosti, opravy, třídění, oběh, úschova
12. Rozvaha, osobní bankrot
Struktura rozvahy
Druhy rozvah
Spojení rozvahy a výkazu zisků a ztrát
Sestavení rozvahy
Osobní bankrot
13. Daňová evidence
Povinnost daňové evidence
Peněžní deník a související evidence
Zápisy do peněžního deníku a jeho uzavření
14. Náklady a výnosy, kalkulace
Podstata a členění nákladů
Kalkulační vzorec
Kalkulační metody
Účtování nákladů
Účtování výnosů
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15. Živnosti, podnikatelská rizika, pojistka
Dělení živností
Získání živnostenského oprávnění
Povinnosti soukromého podnikatele
Podnikatelská rizika a jejich minimalizace
Pojistka
16. Vznik a zánik obchodních společností
Důvody vzniku obchodních společností
Dělení a základní rysy obchodních společností
Založení, vznik a zánik obchodních společností
17. Obchodní společnosti
Charakteristika a podstata činnosti obchodních společností
18. Družstvo, tichá společnost, sdružení podnikatelů
Typy družstev
Struktura družstva
Tichá společnost
Sdružení podnikatelů
19. Bankovní soustava
Činnost bank
Uložení peněz
Úvěry
20. Daňový systém
Podstata a třídění daní
Daně příjmové a nepřímé
Daňová povinnost
Daňová přiznání
21. Daně majetkové, zdravotní pojištění
Druhy majetkových daní
Daňová přiznání
Zdravotní pojištění
22. Pojišťovnictví
Pojištění osob
Pojištění majetku
Ostatní druhy pojištění
23. Personální práce
Evidence práce
Zúčtovací a výplatní listina, mzdový list
Mzdové výpočty
Účtování mezd
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24. Technická příprava výroby
Fáze přípravy
Pravidla technické přípravy
Licence
Objev, vynález, zlepšovací návrh
Typy výroby
Výrobní linky, synchronizace
25. Leasing, hospodářský výsledek a jeho analýza
Leasing
Hospodářský výsledek – účet 710
Analýza hospodářského výsledku
Účetní závěrka

Zpracoval:

Ing. Hana Sovičová
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Marketing a management
Třída: 2.DN
Obor: Podnikání
Školní rok: 2018/2019

1. Základní pojmy marketingu
Význam a definice marketingu
Marketingové koncepce
Marketingový mix
2. Produkt
Vlastnosti, značka, obal produktu
Služby spojené s produktem
Životní cyklus produktu
3. Cena
Strategie a metody stanovení cen
Faktory ovlivňující stanovení ceny
Elasticita cen
Přizpůsobování ceny
4. Reklama a podpora prodeje
Podstata a části propagace
Média a zvyšování účinnosti reklamy
Podpora prodeje
5. Publicita a osobní prodej
Publicita
Osobní prodej – obchodníci, postup při osobním prodeji
6. Distribuce
Distribuční cesty, prodejní místa
Vybavení prodejny, uložení zboží v prodejně

7. Základní pojmy managementu
Základní manažerské činnosti
Požadavky na manažera
Manažerské role
Typy a způsoby řídící práce
8. Vývoj managementu
Etapy vývoje managementu
Manažerská revoluce
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9. Plánování, rozhodování
Charakteristika cíle
Druhy a typy plánů
Rozhodovací proces, metody rozhodování
10. Vedení, motivace a kontrola
Motivační pyramida
Teorie X, Y
Druhy kontrol, fáze kontrolního procesu
11. Přijímací řízení, personalistika, organizování
Doklady pro přijímací řízení
Postup při přijímacím řízení
Organizování
12. SWOT analýza, fundraising, informační systém
Význam a hodnocení SWOT analýzy
Fundraising
Význam informačního systému pro řízení
Požadavky na informační systém
13. Timemanagement
Logické mapy
Využití času
Etapy cesty
14. Pracovní právo
Činnost ÚP
Účastníci pracovně-právních vztahů
Pracovní smlouva
15. Pracovní právo
Změny pracovního poměru
Skončení pracovního poměru
16.Pracovní právo
Pracovní doba
Dovolená
Náhrada mzdy při překážkách v práci
17. Pracovní právo
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci
Pracovní podmínky žen a mladistvých
Odpovědnost za škodu
18. Občanské právo
Právo vlastnické
Ochrana osobnosti
Právo duševního vlastnictví
Právo dědické
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19. Občanské právo
Smlouva kupní
Smlouva směnná
Smlouva darovací
20. Občanské právo
Smlouva o dílo
Smlouva o půjčce a výpůjčce, výprosa
Smlouva nájemní
Nájem bytu
21. Občanské právo
Smlouva o ubytování
Smlouva o přepravě
Příkazní smlouva
Sázka, hra, veřejná soutěž, veřejný příslib
Odpovědnost za škodu
Způsob a rozsah náhrady škody
22. Rodinné právo
Manželství, rodina, příbuzenství
Společné jmění manželů
Vyživovací povinnost
Určení rodičovství
Zánik manželství
Náhradní výchova dětí
23. Trestní právo hmotné
Trestný čin, beztrestný čin
Podmínky trestní odpovědnosti
Druhy trestů
Ochranná opatření
24. Trestní právo procesní
Zásady řízení
Průběh řízení
Orgány činné v trestním řízení
Účastníci řízení
Trestní odpovědnost mladistvých
25. Občanské soudní řízení
Zásady občanského soudního řízení
Zahájení řízení
Průběh řízení
Dokazování
Rozhodnutí
Opravné prostředky
Výkon rozhodnutí

Zpracoval:

Ing. Hana Sovičová
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Praktická maturitní zkouška
Třída:
Obor:
Školní rok:

2. DN
podnikání
2018/2019

1. Právnická osoba
Popis vybraných podnikových činností
Praktické příklady – jejich vypracování
Analýza dalších možných variant řešení
Výběr, popis a vyhotovení patřičných dokladů
Zaúčtování
2. Fyzická osoba
Řešení běžných ekonomických situací (platby, smlouvy, majetek, mzdy …)
Patřičné doklady
Rizika opomenutí a nesprávného řešení situace
3. Obecná část
Zpracování textu – WORD
Vyhotovení tabulky – EXCEL
Vytvoření krátké prezentace – POWER POINT

Každý žák pracuje na individuálním zadání.
Pomůcky:
Osobní složka žáka na PC s podklady vypracovanými v průběhu výuky
Účtová osnova
Kalkulačka
Informace uvedené na internetu

Vypracovala:

Ing. Hana Sovičová
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ANGLICKÝ JAZYK
Třída: 3. DA
Obor: Podnikání
Školní rok: 2018/2019

1. Personal identification and characteristics
2. Family and family activities, interpersonal relationships
3. Housing and living - hometown and its surroundings
4. Housing and living - housing, household
5. Everyday life
6. Education
7. Free time and entertainment - sport and games
8. Free time and entertainment - culture
9. Free time and entertainment - hobbies, interests, social events
10. Travelling - trips, means of transport, public transport
11. English speaking countries
12. Food and eating, cooking, healthy diet
13. Shopping and lifestyle, services
14. Job and occupation
15. Society and mass media
16. Holidays, customs and traditions
17. The seasons of the year
18. Geography and nature
19. The EU
20. London
21. Starting a new business, advertising
22. The UK
23. The Czech Republic
24. My autobiography and plans for future, my job experience
25. CV, applying for a job

Zpracoval:

Mgr. Martin Hájek
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Ekonomika a účetnictví
Třída: 3.DA
Obor: Podnikání
Školní rok: 2018/2019

1. Základní ekonomické pojmy, peníze
Makroekonomika, mikroekonomika, potřeby a statky
Životní úroveň
Funkce a vývoj peněz, cena, hodnota
Účtování peněz – pokladna, bankovní účty, úvěry, ceniny
2. Trh, dělba práce, hospodářský proces
Trh, tržní mechanismus
Trh finanční – obchodování cennými papíry
Trh práce a komodit
Dělba práce – vývoj, pracovní síla, práce, specializace, kooperace
Hospodářský proces, hospodárnost
3. Podnikání, podnik
Převedení majetku ze státního do soukromého vlastnictví
Cíle podnikání, právní normy pro podnikání
Možnosti vzniku a zániku podniku
Složky podniku, jeho struktura, okolí
Podnik jako systém
Druhy podniků
4. Skladování
Podnikové činnosti
Nákup a evidence zásob ve skladu
Druhy skladů
Vybavení skladů
Účtování materiálu – A, B
5. Zásobování
Zásobovací cyklus, typy zásob
Splnění dodávky
Oceňování zásob, uložení zásob
Účtování nedokončené výroby, polotovarů, výrobků
6. Krátkodobý majetek podniku
Členění majetku
Pořizování a evidence KM
Fakturace
Účtování zboží
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7. Platební styk a inventarizace
Hotovostní a bezhotovostní platby
Platební příkazy
Platební karty
Inventura a inventarizace
Typy inventur
Výsledek inventury
8. Investice, účtování inventarizačních rozdílů
Rozhodování o investicích - důvody
Metody pro rozhodování o investicích
Výpočty a srovnání
Účtování inventarizačních rozdílů
9. Dlouhodobý majetek
Členění dlouhodobého majetku
Podstata, třídění, výpočet odpisů
Účtování odpisů
10. Účtování dlouhodobého majetku
Pořízení a vyřazení majetku, evidence
Účtování pořízení DM
Účtování vyřazení DM
11 Podstata a význam účetnictví
Zásady účetnictví
Princip daňové evidence a účetnictví - srovnání
Finanční a manažerské účetnictví
Účet, účtová osnova, rozvrh, předpis
Účetní doklady – náležitosti, opravy, třídění, oběh, úschova
12. Rozvaha, osobní bankrot
Struktura rozvahy
Druhy rozvah
Spojení rozvahy a výkazu zisků a ztrát
Sestavení rozvahy
Osobní bankrot
13. Daňová evidence
Povinnost daňové evidence
Peněžní deník a související evidence
Zápisy do peněžního deníku a jeho uzavření
14. Náklady a výnosy, kalkulace
Podstata a členění nákladů
Kalkulační vzorec
Kalkulační metody
Účtování nákladů
Účtování výnosů
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15. Živnosti, podnikatelská rizika, pojistka
Dělení živností
Získání živnostenského oprávnění
Povinnosti soukromého podnikatele
Podnikatelská rizika a jejich minimalizace
Pojistka
16. Vznik a zánik obchodních společností
Důvody vzniku obchodních společností
Dělení a základní rysy obchodních společností
Založení, vznik a zánik obchodních společností
17. Obchodní společnosti
Charakteristika a podstata činnosti obchodních společností
18. Družstvo, tichá společnost, sdružení podnikatelů
Typy družstev
Struktura družstva
Tichá společnost
Sdružení podnikatelů
19. Bankovní soustava
Činnost bank
Uložení peněz
Úvěry
20. Daňový systém
Podstata a třídění daní
Daně příjmové a nepřímé
Daňová povinnost
Daňová přiznání
21. Daně majetkové, zdravotní pojištění
Druhy majetkových daní
Daňová přiznání
Zdravotní pojištění
22. Pojišťovnictví
Pojištění osob
Pojištění majetku
Ostatní druhy pojištění
23. Personální práce
Evidence práce
Zúčtovací a výplatní listina, mzdový list
Mzdové výpočty
Účtování mezd
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24. Technická příprava výroby
Fáze přípravy
Pravidla technické přípravy
Licence
Objev, vynález, zlepšovací návrh
Typy výroby
Výrobní linky, synchronizace
25. Leasing, hospodářský výsledek a jeho analýza
Leasing
Hospodářský výsledek – účet 710
Analýza hospodářského výsledku
Účetní závěrka

Zpracoval:

Ing. Hana Sovičová
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Marketing, management a právo
Třída: 3. DA
Obor: Podnikání
Školní rok: 2018/2019

1. Marketing, význam mark. pro podnikání
 mark. koncepce
 marketingový mix
2. Průzkum trhu

metody získávání, zpracování a interpretace údajů z průzkumu trhu

fáze mark. průzkumu
3. Životní cyklus výrobku

vývoj ceny, zisku

chování zákazníků, potřeba marketingu v různých fázích
4. Cena jako výsledek a jako nástroj marketingu

vlivy na stanovení ceny

metody stanovení cen
5. Reklamní komunikace

komunikační schéma, druhy komunikace

reklama, propagace, podpora trhu
6. Distribuce produktů

základní pravidla

distribuční kanály, jejich výhody a nevýhody
7. Management, jeho význam pro podnikání
8. Plánovací proces

jejich význam v činnosti firmy

členění, fáze

předpoklady úspěšného provádění této činností
9. Rozhodovací proces

jejich význam v činnosti firmy

fáze a metody

předpoklady úspěšného provádění této činností
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10. Odlišnosti práce managera a požadavky na jeho osobnost
11. Motivace pracovníků, motivační pyramida, motivátory a stimulátory

mzda a ostatní formy motivace
12. Organizování

organizační struktury

dělba pravomocí a odpovědnosti

komunikace v rámci organizační struktury
13. Kontrolní činnost a její význam

druhy kontoly

fáze kontrolního procesu
14. Pracovní právo

činnost ÚP

účastníci pracovně-právních vztahů

pracovní smlouva
15. Pracovní právo

změny pracovního poměru

skončení pracovního poměru
16. Pracovní právo

pracovní doba

dovolená

náhrada mzdy při překážkách v práci
17. Pracovní právo

bezpečnost a ochrana zdraví při práci

pracovní podmínky žen a mladistvých

odpovědnost za škodu
18. Občanské právo

právo vlastnické

ochrana osobnosti

právo duševního vlastnictví

právo dědické
19. Občanské právo

smlouva kupní

smlouva směnná

smlouva darovací

23

Střední škola služeb s. r. o.
maturitní okruhy

20. Občanské právo

smlouva o dílo

smlouva o zápůjčce, výpůjčce, výprosa

smlouva nájemní

nájem bytu
21. Občanské právo

smlouva o ubytování

smlouva o přepravě

příkazní smlouva

sázka, hra, veřejná soutěž, veřejný příslib

odpovědnost za škodu

způsob a rozsah náhrady škody
22. Rodinné právo

manželství, rodina, příbuzenství

společné jmění manželů

vyživovací povinnost

určení rodičovství

zánik manželství

náhradní výchova dětí
23. Trestní právo hmotné

trestný čin, beztrestný čin

podmínky trestní odpovědnosti

druhy trestů

ochranná opatření
24. Trestní právo procesní

zásady řízení

průběh řízení

orgány činné v trestním řízení

účastníci řízení

trestní odpovědnost mladistvých
25. Občanské soudní řízení

zásady občanského soudního řízení

zahájení řízení

průběh řízení

dokazování

rozhodnutí

opravné prostředky

výkon rozhodnutí
Zpracoval:

Mgr. S. Vyoralová, Ing. L. Podivinský
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Praktická maturitní zkouška
Třída:
Obor:
Školní rok:

3.DA
podnikání
2018/2019

1. Právnická osoba
Popis vybraných podnikových činností
Praktické příklady – jejich vypracování
Analýza dalších možných variant řešení
Výběr, popis a vyhotovení patřičných dokladů
Zaúčtování
2. Fyzická osoba
Řešení běžných ekonomických situací (platby, smlouvy, majetek, mzdy …)
Patřičné doklady
Rizika opomenutí a nesprávného řešení situace
3. Obecná část
Zpracování textu – WORD
Vyhotovení tabulky – EXCEL
Vytvoření krátké prezentace – POWER POINT

Každý žák pracuje na individuálním zadání.
Pomůcky:
Osobní složka žáka na PC s podklady vypracovanými v průběhu výuky
Účtová osnova
Kalkulačka
Informace uvedené na internetu

Vypracovala:

Ing. Hana Sovičová

Maturitní okruhy pro MZ 2019 schválila dne:

27. 9. 2018
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