
Gymnázium, Havířov-Podlesí, p. o. 

Anotace volitelného předmětu pro žáky čtvrtých ročníků a oktávy  
ve školním roce 2023/24 

 
 

Název předmětu: Ekonomicko-marketingový seminář 
 
Specifikace: Ekonomika, daňová evidence, marketing a komunikační dovednosti 
 
Délka semináře: jednoletý  
  
Zkratka:  nevyplňujte 
 
Maximální počet žáků: 16 v jedné skupině 
 
Cíl semináře a cílová skupina: Seminář je určen pro studenty 4. ročníků a oktávy, kteří: 

a) uvažují o studiu na VŠ ekon. či market. zaměření 
b) uvažují o vlastní výdělečné činnosti  
c) uvažují, že po SŠ nastoupí do zaměstnání ekon. povahy 
d) vzhledem k praktické povaze je seminář také vhodný pro 

budoucí právníky, manažery apod. 
 
Obsah: 
1. Základní ekonomické pojmy – opakování (září)  

Mikroekonomie a makroekonomie. Trh, nabídka, poptávka, konkurence, ekon. subjekty, zákl. ekon. otázky, potřeby. 
Maturitní téma č.12 Základní ekonomické pojmy 
 

2. Finance, doklady plat. styku, fakturace, majetek (září) 
 Měna, měnový kurz. Formy a doklady plat. styku (VDP, PPD, příkaz k úhradě). Fakturace. Majetek, odpisy. 
 
3. Základy daňové evidence, daňové přiznání (říjen) 
 Vedení daňové evidence: příjmy, výdaje. Přiznáni k dani z příjmu. Maturitní téma č.13 Význam peněz 
 
4.  Obchodní korespondence (listopad) 

Náležitosti obchodních dopisů. Nabídka, poptávka, žádost, reklamace. 
 

5. Základní pojmy z marketingu (listopad) 
 Marketingový mix, výrobek, životní cyklus. Maturitní téma č.15 Marketing a management 
 
6.  Formy propagace, online marketing (prosinec, leden) 
 Jednotlivé formy propagace offline i online. Zásady moderního marketingu. 
 
7. Stanovení ceny (leden) 

Metody stanovení cen, výpočet ceny. Maturitní téma č.14 Národní hospodářství 
 

8.  Komunikace, jednání s klientem (únor) 
 Verbální a neverbální složka komunikace. Jednání s klientem. Asertivita. 
 
9. Prezentace na veřejnosti (březen, duben) 
 Jak na prezentaci, která zaujme. Vystupování na veřejnosti. 

Opakování probraných maturitních témat. 
 
Metody: 
Frontální výuka kombinovaná s prací ve skupinách i samostatnou prací studentů (příklady z praxe za pomoci využití PC) 
 
Klasifikace za pololetí: 
1-2 písemné zkoušení, písemné či ústní zkoušení mat. otázek (pouze maturující ze ZSV), 1 projekt s následnou 
prezentací, průběžná klasifikace praktických úkolů 
 
Vyučující: 
Ing. Eva Skubidová         Havířov, 19. 12. 2022 


