Střední odborná škola a Střední odborné učiliště obchodu a služeb, Chrudim, Čáslavská 205

Interní evidence změn ve vzdělávacím obsahu

ŠVP Prodavač – specialista prodeje

v návaznosti na zrušení prezenční výuky od 1. 10. 2020,
platná od 1. 9. 2021

V příloze je uveden výčet předmětů s obsahem učiva (červeně
označené), které bylo přesunuto k výuce do školního roku 2021/2022
v plné šíři.
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Doplňující údaje
Prodavač - specialista prodeje č. j. SOŠ CR 352/2018

datum, podpis, razítko

Anglický jazyk - 3. ročník – skupina 1
Dotace učebního bloku: 60/5
Učivo
- slovní zásoba a její tvoření
Dům a domov, slovní zásoba pro popis místností v domě, domácí
práce
Domácí práce
přítomný čas průběhový
3. Tematické okruhy, komunikační situace a jazykové funkce
dům a domov
1. Řečové dovednosti
- receptivní řečová dovednost sluchová
poslech s porozuměním monologických a dialogických projevů:
oprava chyb, pravdivé x nepravdivé informace, doplňování informací,
výběr odpovědí
- receptivní řečová dovednost zraková
čtení a práce s textem dle tematických okruhů včetně odborného
porovnání informací v různých textech
- produktivní řečová dovednost ústní
mluvení zaměřené situačně a tematicky
upevňování správné výslovnosti
- produktivní řečová dovednost písemná
zpracování textu dle tematických okruhů
obchodní dopis
- jednoduchý překlad
texty dle tematických okruhů
- interakce ústní
interaktivní řečové dovednosti
rozhovor dle tematických okruhů (střídání receptivních a
produktivních řečových dovedností)
sjednání schůzky
blahopřání
vedení rozhovoru o sobě a jiných osobách
- interakce písemná
neformální dopis
2. Jazykové prostředky
- výslovnost (zvukové prostředky jazyka)
přízvuk, intonace
výslovnost specifických jevů (-ed, nepravidelná slovesa, -er, -est)
- slovní zásoba a její tvoření
- rozvoj obecné a odborné slovní zásoby
Cestování
Roční období, měsíce, počasí
Svátky
Odborná slovní zásoba:
oděvy, obuv
obchodní dům a jeho oddělení
pekárna
elektrospotřebiče, domácí potřeby
lékárna
drogerie
- gramatika (tvarosloví a větná skladba)
Stupňování přídavných jmen
Budoucí čas will + be going to
Řadové číslovky
Doplňující otázky k informacím
Minulý čas slovesa to be
Minulý čas prostý
Souvětí podřadné
- grafická podoba jazyka a pravopis
Plné a stažené tvary sloves
3. Tematické okruhy, komunikační situace a jazykové funkce
- tematické okruhy:
Životopis, práce a zaměstnání
Péče o zdraví, návštěva lékaře
Česká republika, země dané jazykové oblasti
- komunikační situace:
získávání a poskytování informací v oblasti pracovní: uvedení do
společnosti, jednání s budoucím zaměstnavatelem
jazykové funkce:
žádost, vyjádření odmítnutí, zklamání, naděje, obavy, projevu radosti
apod.
porovnání vlastností a úrovně kvality věcí, vyjádření plánů a představ
do budoucnosti, vyjádření náhlých rozhodnutí o budoucnosti,
vyprávění příběhu

4. Poznatky o zemích studovaného jazyka
vybrané poznatky všeobecného i odborného charakteru k poznání
země (zemí) příslušné jazykové oblasti, její (jejich) kultury (včetně
umění a literatury), tradic a společenských zvyklostí

Projektový den - Komunikace ve službách
Dotace učebního bloku: 3
Učivo
Navázání a ukončení kontaktu se zákazníkem
Stížnost
Omluva
Názvy zboží
Druhy obchodů

Matematika 3. ročník – K3P
Planimetrie
Dotace učebního bloku: /8
Učivo
- planimetrické pojmy
- polohové vztahy rovinných útvarů
- metrické vlastnosti rovinných útvarů
- trojúhelníky
- kružnice, kruh a jejich části
- rovinné útvary - konvexní a nekonvexní
- mnohoúhelníky, pravidelné mnohoúhelníky
- složené útvary

Funkce
Dotace učebního bloku: 11
Učivo
- pojem funkce, definiční obor a obor hodnot funkce, graf funkce
- vlastnosti funkce
- druhy funkcí: přímá a nepřímá úměrnost, lineární funkce, kvadratická
funkce
- slovní úlohy

Stereometrie
Dotace učebního bloku: 10
Učivo
- polohové vztahy prostorových útvarů
- metrické vlastnosti prostorových útvarů
- tělesa a jejich sítě
- složená tělesa
- výpočet povrchu a objemu těles, složených těles

Pravděpodobnost v praktických úlohách
Dotace učebního bloku: 4
Učivo
- náhodný pokus, výsledek náhodného pokusu
- náhodný jev, opačný jev, nemožný jev, jistý jev
- výpočet pravděpodobnosti náhodného jevu

Práce s daty v praktických úlohách
Dotace učebního bloku: 5
Učivo
- statistický soubor a jeho charakteristika
- četnost a relativní četnost znaku
- aritmetický průměr
- statistická data v grafech a tabulkách

