Vzdělávání na obcích Zlínského kraje
Reg. č. CZ.1.07/3.1.00/50.0019
Organizátorem a garantem je Obchodní akademie a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín

•

Právní vzdělávání
Nový Občanský zákoník se zaměřením na věcná břemena, sousedská práva, dědické právo,
pozemní komunikace, zhotovení věci, smlouva o dílo

•

Spotřebitelská gramotnost
Postavení a ochrana spotřebitele ve světle nové právní úpravy, povinnosti prodejců. Koupě
movité věci obecně – práva a povinnosti smluvních stran, předmět koupě, cena. Prodejce a
spotřebitel - vzájemný vztah z pohledu legislativy a praxe, záruka za jakost a práva spotřebitele
z vadného plnění

•

Finanční gramotnost
Hospodaření domácnosti, hotovostní a bezhotovostní platby, měnový kurz a jeho vliv na cenu
výrobků a služeb, inflace. Úvěry, průběh, poskytnutí, čerpání, splácení a kontroly plnění úvěru,
výpočty úroků, anuity, splátkové kalendáře. Daň z příjmů fyzických osob, výpočet daně z příjmů
fyzických osob, osvobozené příjmy, přiznání k dani z příjmů. Příjmy ze závislé činnosti, příjmy
z podnikání, příjmy z kapitálového majetku, příjmy z pronájmu, ostatní příjmy

•

Základy podnikání
Živnostenské podnikání, podmínky provozování živností, druhy živností, živnostenské oprávnění,
financování
Příprava na podnikání, informace nezbytné pro podnikání - zpracování podnikatelského plánu,
charakteristika, účel, struktura analýzy (trhu, výrobních možností, finančních možností,
pracovních sil, rizika), ekonomické propočty, zahájení podnikatelské činnosti

•

Počítačové dovednosti a rozvoj ostatních digitálních kompetencí
•
•
•
•
•
•

Základy práce s PC – Windows, ovládání prostředí, práce se soubory a složkami,
Internet a elektronická pošta – prohlížení www stránek, vyhledávání informací, vytvoření
poštovního účtu, posílání zpráv
Textový editor MS Word – vytváření dokumentů, formátování textu, vkládání obrázků
Tabulkový kalkulátor MS Excel – vytváření tabulek, formátování tabulek, vkládání vzorců a
funkcí, tvorba grafu
Práce s tablety – ovládání tabletu, možnosti využití, internet, elektronická pošta, on-line
komunikace
Chytré telefony (smartphony) – ovládání telefonu, telefonování, posílání zpráv, internet.
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