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PODNIKAVOST a FINANČNÍ
gramotnost pro školye-EKONOMIE

PRŮBĚH VÝUKY

E-learningový program JA e-Ekonomie je rozdělen
do 14-ti tematických celků

• Co to je ekonomie?
• Český ekonomický systém
• Nabídka, poptávka a tržní cena
• Spotřebitel v naší ekonomice
• Podnikání
• Financování podniku
• Výroba a produktivita

• Jak si firmy konkurují
• Marketing
• Pracovní síla
• Úloha státu
• Peníze a finanční instituce
• Ekonomická stabilita
• Mezinárodní obchod

CENA
150 Kč / 1 student

KONTAKT
Martina Švehláková – martina@jaczech.cz - 607 961 882
Simona Sušilová - simona@jaczech.cz - 602 656 120

VZDĚLÁVACÍ CÍLE
Hlavním cílem vzdělávacího programu je umožnit využít výhod e-learnigu jako progresivní výukové 
metody, umožnit žákům vracet se k problematice ve volném čase, interaktivně si osvojovat nové 
poznatky.  

Výukový program JA e- Ekonomie je určen pro studenty gymnázií, středních škol, odborných 
učilišť a vyšších odborných škol ve věku 15-19 let. 

Výukový program volně navazuje na učebnici Aplikované ekonomie a umožňuje porozumět podstatě 
hospodářských vztahů, fungování institucí a lépe se vyznat v předpokladech úspěšného podnikání. 
Vychází vstříc současným požadavkům na obsah a formu výukových materiálů, které mají nejen 
teoreticky vzdělat, ale zabezpečit také rozvoj tzv. „přenositelných dovedností“, které zvyšují připravenost 
mladých lidí na jejich vstup do světa práce. Výukový program je zpracován jako interaktivní výukový 
předmět vyučovaný prostřednictvím e-learningové aplikace s využitím hypertextových odkazů. 
Aplikace je přístupná uživatelům prostřednictvím internetu. Ukázka programu http://e-ekonomie.
jacr.cz/index.php. 

MATERIÁLY

Pedagog obdrží materiály v elektronické podobě. 
• Přístupové jméno a heslo do e- learningové aplikace
• Příručka pro pedagoga
• ŠVP výukového programu JA e- Ekonomie
•  Informační letáky

ČASOVÝ ROZVRH VÝUKY
Doporučená celková hodinová 
dotace je 54 vyučovacích hodin. 
Je pouze na zvážení pedagoga, 
jaký důraz bude klást na jednotlivé 
tematické celky a jaký časový 
prostor jim věnuje. 


