
Předmět ekonomie 
Název školy   

Název a registrační číslo projektu Modernizace výuky s využitím ICT, CZ.1.07/1.5.00/34.0491 

Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 – Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT 

Označení RVP (název RVP) 18-20-M/01 Informační technologie 

Vzdělávací oblast (RVP) Ekonomické vzdělávání – Člověk a svět práce 

Vzdělávací obor (název ŠVP) Elektronické počítačové systémy, Elektronické zpracování informací 

Předmět/modul (ŠVP) Ekonomika 

Tematický okruh (ŠVP) 
Podstata fungování tržní ekonomiky 

 

Tematická oblast Základní ekonomické pojmy 

Název DUM (téma) Předmět ekonomie 

Číslo DUM v digitálním archivu školy VY_32_INOVACE_05_02_01 

Ročník studia/třída 3.ročník 

Vytvořeno Červenec 2013 

Autor materiálu Ing. Jana Josefíková 

Anotace Materiál slouží k podpoře výuky ekonomiky ve třetích ročnících oborů Elektronické počítačové systémy  

a Elektronické zpracování informací. Výukový materiál je zaměřen na osvojení a aplikaci základních 

ekonomických pojmů a na orientaci v tržním prostředí.   



Ekonomické systémy 
Název školy Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm 

Název a registrační číslo projektu Modernizace výuky s využitím ICT, CZ.1.07/1.5.00/34.0491 

Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 – Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT 

Označení RVP (název RVP) 18-20-M/01 Informační technologie 

Vzdělávací oblast (RVP) Ekonomické vzdělávání – Člověk a svět práce 

Vzdělávací obor (název ŠVP) Elektronické počítačové systémy, Elektronické zpracování informací 

Předmět/modul (ŠVP) Ekonomika 

Tematický okruh (ŠVP) 
Podstata fungování tržní ekonomiky 

 

Tematická oblast Základní ekonomické pojmy 

Název DUM (téma) Ekonomické systémy 

Číslo DUM v digitálním archivu školy VY_32_INOVACE_05_02_02 

Ročník studia/třída 3.ročník 

Vytvořeno Červenec 2013 

Autor materiálu Ing. Jana Josefíková 

Anotace Materiál slouží k podpoře výuky ekonomiky ve třetích ročnících oborů Elektronické počítačové systémy  

a Elektronické zpracování informací. Výukový materiál je zaměřen na osvojení a aplikaci základních 

ekonomických pojmů a na orientaci v tržním prostředí.   

 



Potřeby a teorie potřeb 
Název školy Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm 

Název a registrační číslo projektu Modernizace výuky s využitím ICT, CZ.1.07/1.5.00/34.0491 

Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 – Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT 

Označení RVP (název RVP) 18-20-M/01 Informační technologie 

Vzdělávací oblast (RVP) Ekonomické vzdělávání – Člověk a svět práce 

Vzdělávací obor (název ŠVP) Elektronické počítačové systémy, Elektronické zpracování informací 

Předmět/modul (ŠVP) Ekonomika 

Tematický okruh (ŠVP) 
Podstata fungování tržní ekonomiky 

 

Tematická oblast Základní ekonomické pojmy 

Název DUM (téma) Potřeby a teorie potřeb 

Číslo DUM v digitálním archivu školy VY_32_INOVACE_05_02_03 

Ročník studia/třída 3.Ročník 

Vytvořeno Červenec 2013 

Autor materiálu Ing. Jana Josefíková 

Anotace Materiál slouží k podpoře výuky ekonomiky ve třetích ročnících oborů Elektronické počítačové systémy  

a Elektronické zpracování informací. Výukový materiál je zaměřen na osvojení a aplikaci základních 

ekonomických pojmů a na orientaci v tržním prostředí.   

 



Statky, zboží a služby 
Název školy Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm 

Název a registrační číslo projektu Modernizace výuky s využitím ICT, CZ.1.07/1.5.00/34.0491 

Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 – Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT 

Označení RVP (název RVP) 18-20-M/01 Informační technologie 

Vzdělávací oblast (RVP) Ekonomické vzdělávání – Člověk a svět práce 

Vzdělávací obor (název ŠVP) Elektronické počítačové systémy, Elektronické zpracování informací 

Předmět/modul (ŠVP) Ekonomika 

Tematický okruh (ŠVP) 
Podstata fungování tržní ekonomiky 

 

Tematická oblast Základní ekonomické pojmy 

Název DUM (téma) Statky, zboží a služby 

Číslo DUM v digitálním archivu školy VY_32_INOVACE_05_02_04 

Ročník studia/třída 3.ročník 

Vytvořeno Červenec 2013 

Autor materiálu Ing. Jana Josefíková 

Anotace Materiál slouží k podpoře výuky ekonomiky ve třetích ročnících oborů Elektronické počítačové systémy  

a Elektronické zpracování informací. Výukový materiál je zaměřen na osvojení a aplikaci základních 

ekonomických pojmů a na orientaci v tržním prostředí.   

 



Hospodářský cyklus 
Název školy Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm 

Název a registrační číslo projektu Modernizace výuky s využitím ICT, CZ.1.07/1.5.00/34.0491 

Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 – Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT 

Označení RVP (název RVP) 18-20-M/01 Informační technologie 

Vzdělávací oblast (RVP) Ekonomické vzdělávání – Člověk a svět práce 

Vzdělávací obor (název ŠVP) Elektronické počítačové systémy, Elektronické zpracování informací 

Předmět/modul (ŠVP) Ekonomika 

Tematický okruh (ŠVP) 
Podstata fungování tržní ekonomiky 

 

Tematická oblast Základní ekonomické pojmy 

Název DUM (téma) Hospodářský cyklus 

Číslo DUM v digitálním archivu školy VY_32_INOVACE_05_02_05 

Ročník studia/třída 3.ročník 

Vytvořeno Červenec 2013 

Autor materiálu Ing. Jana Josefíková 

Anotace Materiál slouží k podpoře výuky ekonomiky ve třetích ročnících oborů Elektronické počítačové systémy  

a Elektronické zpracování informací. Výukový materiál je zaměřen na osvojení a aplikaci základních 

ekonomických pojmů a na orientaci v tržním prostředí.   

 



Pracovní listy 
Název školy Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm 

Název a registrační číslo projektu Modernizace výuky s využitím ICT, CZ.1.07/1.5.00/34.0491 

Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 – Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT 

Označení RVP (název RVP) 18-20-M/01 Informační technologie 

Vzdělávací oblast (RVP) Ekonomické vzdělávání – Člověk a svět práce 

Vzdělávací obor (název ŠVP) Elektronické počítačové systémy, Elektronické zpracování informací 

Předmět/modul (ŠVP) Ekonomika 

Tematický okruh (ŠVP) 
Podstata fungování tržní ekonomiky 

 

Tematická oblast Základní ekonomické pojmy 

Název DUM (téma) Pracovní listy 

Číslo DUM v digitálním archivu školy VY_32_INOVACE_05_02_06 

Ročník studia/třída 3.ročník 

Vytvořeno Červenec 2013 

Autor materiálu Ing. Jana Josefíková 

Anotace Materiál slouží k podpoře výuky ekonomiky ve třetích ročnících oborů Elektronické počítačové systémy  

a Elektronické zpracování informací. Výukový materiál je zaměřen na osvojení a aplikaci základních 

ekonomických pojmů a na orientaci v tržním prostředí.   

. 

 



 
Výroba a výrobní  faktory 

 Název školy Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm 

Název a registrační číslo projektu Modernizace výuky s využitím ICT, CZ.1.07/1.5.00/34.0491 

Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 – Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT 

Označení RVP (název RVP) 18-20-M/01 Informační technologie 

Vzdělávací oblast (RVP) Ekonomické vzdělávání – Člověk a svět práce 

Vzdělávací obor (název ŠVP) Elektronické počítačové systémy, Elektronické zpracování informací 

Předmět/modul (ŠVP) Ekonomika 

Tematický okruh (ŠVP) 
Podstata fungování tržní ekonomiky 

 

Tematická oblast Základní ekonomické pojmy 

Název DUM (téma) Výroba a výrobní  faktory 

Číslo DUM v digitálním archivu školy VY_32_INOVACE_05_02_07 

Ročník studia/třída 3.ročník 

Vytvořeno Červenec 2013 

Autor materiálu Ing. Jana Josefíková 

Anotace Materiál slouží k podpoře výuky ekonomiky ve třetích ročnících oborů Elektronické počítačové systémy  

a Elektronické zpracování informací. Výukový materiál je zaměřen na osvojení a aplikaci základních 

ekonomických pojmů a na orientaci v tržním prostředí.   

 



 
 

Hospodářský proces 

 Název školy Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm 

Název a registrační číslo projektu Modernizace výuky s využitím ICT, CZ.1.07/1.5.00/34.0491 

Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 – Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT 

Označení RVP (název RVP) 18-20-M/01 Informační technologie 

Vzdělávací oblast (RVP) Ekonomické vzdělávání – Člověk a svět práce 

Vzdělávací obor (název ŠVP) Elektronické počítačové systémy, Elektronické zpracování informací 

Předmět/modul (ŠVP) Ekonomika 

Tematický okruh (ŠVP) Podstata fungování tržní ekonomiky 

Tematická oblast Základní ekonomické pojmy 

Název DUM (téma) Hospodářský proces 

Číslo DUM v digitálním archivu školy VY_32_INOVACE_05_02_08 

Ročník studia/třída 3.ročník 

Vytvořeno Červenec 2013 

Autor materiálu Ing. Jana Josefíková 

Anotace Materiál slouží k podpoře výuky ekonomiky ve třetích ročnících oborů Elektronické počítačové systémy  

a Elektronické zpracování informací. Výukový materiál je zaměřen na osvojení a aplikaci základních 

ekonomických pojmů a na orientaci v tržním prostředí.   

 



Pracovní listy 
Název školy Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm 

Název a registrační číslo projektu Modernizace výuky s využitím ICT, CZ.1.07/1.5.00/34.0491 

Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 – Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT 

Označení RVP (název RVP) 18-20-M/01 Informační technologie 

Vzdělávací oblast (RVP) Ekonomické vzdělávání – Člověk a svět práce 

Vzdělávací obor (název ŠVP) Elektronické počítačové systémy, Elektronické zpracování informací 

Předmět/modul (ŠVP) Ekonomika 

Tematický okruh (ŠVP) Podstata fungování tržní ekonomiky 

Tematická oblast Základní ekonomické pojmy 

Název DUM (téma) Pracovní listy 

Číslo DUM v digitálním archivu školy VY_32_INOVACE_05_02_09 

Ročník studia/třída 3.ročník 

Vytvořeno Červenec 2013 

Autor materiálu Ing. Jana Josefíková 

Anotace Materiál slouží k podpoře výuky ekonomiky ve třetích ročnících oborů Elektronické počítačové systémy  

a Elektronické zpracování informací. Výukový materiál je zaměřen na osvojení a aplikaci základních 

ekonomických pojmů a na orientaci v tržním prostředí.   

 



Trh 
Název školy Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm 

Název a registrační číslo projektu Modernizace výuky s využitím ICT, CZ.1.07/1.5.00/34.0491 

Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 – Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT 

Označení RVP (název RVP) 18-20-M/01 Informační technologie 

Vzdělávací oblast (RVP) Ekonomické vzdělávání – Člověk a svět práce 

Vzdělávací obor (název ŠVP) Elektronické počítačové systémy, Elektronické zpracování informací 

Předmět/modul (ŠVP) Ekonomika 

Tematický okruh (ŠVP) Podstata fungování tržní ekonomiky 

Tematická oblast Základní ekonomické pojmy 

Název DUM (téma) Trh 

Číslo DUM v digitálním archivu školy VY_32_INOVACE_05_02_10 

Ročník studia/třída 3.ročník 

Vytvořeno Červenec 2013 

Autor materiálu Ing. Jana Josefíková 

Anotace Materiál slouží k podpoře výuky ekonomiky ve třetích ročnících oborů Elektronické počítačové systémy  

a Elektronické zpracování informací. Výukový materiál je zaměřen na osvojení a aplikaci základních 

ekonomických pojmů a na orientaci v tržním prostředí.   

 



Tržní subjekty 
Název školy Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm 

Název a registrační číslo projektu Modernizace výuky s využitím ICT, CZ.1.07/1.5.00/34.0491 

Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 – Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT 

Označení RVP (název RVP) 18-20-M/01 Informační technologie 

Vzdělávací oblast (RVP) Ekonomické vzdělávání – Člověk a svět práce 

Vzdělávací obor (název ŠVP) Elektronické počítačové systémy, Elektronické zpracování informací 

Předmět/modul (ŠVP) Ekonomika 

Tematický okruh (ŠVP) Podstata fungování tržní ekonomiky 

Tematická oblast Základní ekonomické pojmy 

Název DUM (téma) Tržní subjekty  

Číslo DUM v digitálním archivu školy VY_32_INOVACE_05_02_11 

Ročník studia/třída 3.ročník 

Vytvořeno Červenec 2013 

Autor materiálu Ing. Jana Josefíková 

Anotace Materiál slouží k podpoře výuky ekonomiky ve třetích ročnících oborů Elektronické počítačové systémy  

a Elektronické zpracování informací. Výukový materiál je zaměřen na osvojení a aplikaci základních 

ekonomických pojmů a na orientaci v tržním prostředí.   

 



Makroekonomický koloběh 
Název školy Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm 

Název a registrační číslo projektu Modernizace výuky s využitím ICT, CZ.1.07/1.5.00/34.0491 

Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 – Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT 

Označení RVP (název RVP) 18-20-M/01 Informační technologie 

Vzdělávací oblast (RVP) Ekonomické vzdělávání – Člověk a svět práce 

Vzdělávací obor (název ŠVP) Elektronické počítačové systémy, Elektronické zpracování informací 

Předmět/modul (ŠVP) Ekonomika 

Tematický okruh (ŠVP) Podstata fungování tržní ekonomiky 

Tematická oblast Základní ekonomické pojmy 

Název DUM (téma) Makroekonomický koloběh 

Číslo DUM v digitálním archivu školy VY_32_INOVACE_05_02_12 

Ročník studia/třída 3.ročník 

Vytvořeno Červenec 2013 

Autor materiálu Ing. Jana Josefíková 

Anotace Materiál slouží k podpoře výuky ekonomiky ve třetích ročnících oborů Elektronické počítačové systémy  

a Elektronické zpracování informací. Výukový materiál je zaměřen na osvojení a aplikaci základních 

ekonomických pojmů a na orientaci v tržním prostředí.   

 



Pracovní listy 
Název školy Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm 

Název a registrační číslo projektu Modernizace výuky s využitím ICT, CZ.1.07/1.5.00/34.0491 

Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 – Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT 

Označení RVP (název RVP) 18-20-M/01 Informační technologie 

Vzdělávací oblast (RVP) Ekonomické vzdělávání – Člověk a svět práce 

Vzdělávací obor (název ŠVP) Elektronické počítačové systémy, Elektronické zpracování informací 

Předmět/modul (ŠVP) Ekonomika 

Tematický okruh (ŠVP) Podstata fungování tržní ekonomiky 

Tematická oblast Základní ekonomické pojmy 

Název DUM (téma) Pracovní listy 

Číslo DUM v digitálním archivu školy VY_32_INOVACE_05_02_13 

Ročník studia/třída 3.ročník 

Vytvořeno Červenec 2013 

Autor materiálu Ing. Jana Josefíková 

Anotace Materiál slouží k podpoře výuky ekonomiky ve třetích ročnících oborů Elektronické počítačové systémy  

a Elektronické zpracování informací. Výukový materiál je zaměřen na osvojení a aplikaci základních 

ekonomických pojmů a na orientaci v tržním prostředí.   

 



Poptávka 
Název školy Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm 

Název a registrační číslo projektu Modernizace výuky s využitím ICT, CZ.1.07/1.5.00/34.0491 

Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 – Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT 

Označení RVP (název RVP) 18-20-M/01 Informační technologie 

Vzdělávací oblast (RVP) Ekonomické vzdělávání – Člověk a svět práce 

Vzdělávací obor (název ŠVP) Elektronické počítačové systémy, Elektronické zpracování informací 

Předmět/modul (ŠVP) Ekonomika 

Tematický okruh (ŠVP) Podstata fungování tržní ekonomiky 

Tematická oblast Základní ekonomické pojmy 

Název DUM (téma) poptávka 

Číslo DUM v digitálním archivu školy VY_32_INOVACE_05_02_14 

Ročník studia/třída 3.ročník 

Vytvořeno Červenec 2013 

Autor materiálu Ing. Jana Josefíková 

Anotace Materiál slouží k podpoře výuky ekonomiky ve třetích ročnících oborů Elektronické počítačové systémy  

a Elektronické zpracování informací. Výukový materiál je zaměřen na osvojení a aplikaci základních 

ekonomických pojmů a na orientaci v tržním prostředí.   

 



Nabídka 
Název školy Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm 

Název a registrační číslo projektu Modernizace výuky s využitím ICT, CZ.1.07/1.5.00/34.0491 

Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 – Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT 

Označení RVP (název RVP) 18-20-M/01 Informační technologie 

Vzdělávací oblast (RVP) Ekonomické vzdělávání – Člověk a svět práce 

Vzdělávací obor (název ŠVP) Elektronické počítačové systémy, Elektronické zpracování informací 

Předmět/modul (ŠVP) Ekonomika 

Tematický okruh (ŠVP) Podstata fungování tržní ekonomiky 

Tematická oblast Základní ekonomické pojmy 

Název DUM (téma) Nabídka 

Číslo DUM v digitálním archivu školy VY_32_INOVACE_05_02_15 

Ročník studia/třída 3.ročník 

Vytvořeno Červenec 2013 

Autor materiálu Ing. Jana Josefíková 

Anotace Materiál slouží k podpoře výuky ekonomiky ve třetích ročnících oborů Elektronické počítačové systémy  

a Elektronické zpracování informací. Výukový materiál je zaměřen na osvojení a aplikaci základních 

ekonomických pojmů a na orientaci v tržním prostředí.   

 



Pracovní listy 
Název školy Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm 

Název a registrační číslo projektu Modernizace výuky s využitím ICT, CZ.1.07/1.5.00/34.0491 

Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 – Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT 

Označení RVP (název RVP) 18-20-M/01 Informační technologie 

Vzdělávací oblast (RVP) Ekonomické vzdělávání – Člověk a svět práce 

Vzdělávací obor (název ŠVP) Elektronické počítačové systémy, Elektronické zpracování informací 

Předmět/modul (ŠVP) Ekonomika 

Tematický okruh (ŠVP) Podstata fungování tržní ekonomiky 

Tematická oblast Základní ekonomické pojmy 

Název DUM (téma) Pracovní listy 

Číslo DUM v digitálním archivu školy VY_32_INOVACE_05_02_16 

Ročník studia/třída 3.ročník 

Vytvořeno Červenec 2013 

Autor materiálu Ing. Jana Josefíková 

Anotace Materiál slouží k podpoře výuky ekonomiky ve třetích ročnících oborů Elektronické počítačové systémy  

a Elektronické zpracování informací. Výukový materiál je zaměřen na osvojení a aplikaci základních 

ekonomických pojmů a na orientaci v tržním prostředí.   

 



Cena 
Název školy Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm 

Název a registrační číslo projektu Modernizace výuky s využitím ICT, CZ.1.07/1.5.00/34.0491 

Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 – Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT 

Označení RVP (název RVP) 18-20-M/01 Informační technologie 

Vzdělávací oblast (RVP) Ekonomické vzdělávání – Člověk a svět práce 

Vzdělávací obor (název ŠVP) Elektronické počítačové systémy, Elektronické zpracování informací 

Předmět/modul (ŠVP) Ekonomika 

Tematický okruh (ŠVP) Podstata fungování tržní ekonomiky 

Tematická oblast Základní ekonomické pojmy 

Název DUM (téma) Cena 

Číslo DUM v digitálním archivu školy VY_32_INOVACE_05_02_17 

Ročník studia/třída 3.ročník 

Vytvořeno Červenec 2013 

Autor materiálu Ing. Jana Josefíková 

Anotace Materiál slouží k podpoře výuky ekonomiky ve třetích ročnících oborů Elektronické počítačové systémy  

a Elektronické zpracování informací. Výukový materiál je zaměřen na osvojení a aplikaci základních 

ekonomických pojmů a na orientaci v tržním prostředí.   

 



Konkurence 
Název školy Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm 

Název a registrační číslo projektu Modernizace výuky s využitím ICT, CZ.1.07/1.5.00/34.0491 

Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 – Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT 

Označení RVP (název RVP) 18-20-M/01 Informační technologie 

Vzdělávací oblast (RVP) Ekonomické vzdělávání – Člověk a svět práce 

Vzdělávací obor (název ŠVP) Elektronické počítačové systémy, Elektronické zpracování informací 

Předmět/modul (ŠVP) Ekonomika 

Tematický okruh (ŠVP) Podstata fungování tržní ekonomiky 

Tematická oblast Základní ekonomické pojmy 

Název DUM (téma) Konkurence 

Číslo DUM v digitálním archivu školy VY_32_INOVACE_05_02_18 

Ročník studia/třída 3.ročník 

Vytvořeno Červenec 2013 

Autor materiálu Ing. Jana Josefíková 

Anotace Materiál slouží k podpoře výuky ekonomiky ve třetích ročnících oborů Elektronické počítačové systémy  

a Elektronické zpracování informací. Výukový materiál je zaměřen na osvojení a aplikaci základních 

ekonomických pojmů a na orientaci v tržním prostředí.   

 



Hospodářská soutěž 
Název školy Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm 

Název a registrační číslo projektu Modernizace výuky s využitím ICT, CZ.1.07/1.5.00/34.0491 

Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 – Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT 

Označení RVP (název RVP) 18-20-M/01 Informační technologie 

Vzdělávací oblast (RVP) Ekonomické vzdělávání – Člověk a svět práce 

Vzdělávací obor (název ŠVP) Elektronické počítačové systémy, Elektronické zpracování informací 

Předmět/modul (ŠVP) Ekonomika 

Tematický okruh (ŠVP) Podstata fungování tržní ekonomiky 

Tematická oblast Základní ekonomické pojmy 

Název DUM (téma) Hospodářská soutěž 

Číslo DUM v digitálním archivu školy VY_32_INOVACE_05_02_19 

Ročník studia/třída 3.ročník 

Vytvořeno Červenec 2013 

Autor materiálu Ing. Jana Josefíková 

Anotace Materiál slouží k podpoře výuky ekonomiky ve třetích ročnících oborů Elektronické počítačové systémy  

a Elektronické zpracování informací. Výukový materiál je zaměřen na osvojení a aplikaci základních 

ekonomických pojmů a na orientaci v tržním prostředí.   

 



Role státu v ekonomice 
Název školy Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm 

Název a registrační číslo projektu Modernizace výuky s využitím ICT, CZ.1.07/1.5.00/34.0491 

Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 – Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT 

Označení RVP (název RVP) 18-20-M/01 Informační technologie 

Vzdělávací oblast (RVP) Ekonomické vzdělávání – Člověk a svět práce 

Vzdělávací obor (název ŠVP) Elektronické počítačové systémy, Elektronické zpracování informací 

Předmět/modul (ŠVP) Ekonomika 

Tematický okruh (ŠVP) Podstata fungování tržní ekonomiky 

Tematická oblast Základní ekonomické pojmy 

Název DUM (téma) Role státu v ekonomice 

Číslo DUM v digitálním archivu školy VY_32_INOVACE_05_02_20 

Ročník studia/třída 3.ročník 

Vytvořeno Červenec 2013 

Autor materiálu Ing. Jana Josefíková 

Anotace Materiál slouží k podpoře výuky ekonomiky ve třetích ročnících oborů Elektronické počítačové systémy  

a Elektronické zpracování informací. Výukový materiál je zaměřen na osvojení a aplikaci základních 

ekonomických pojmů a na orientaci v tržním prostředí.   
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