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PROFIL ABSOLVENTA 
 

Školní vzdělávací program: Podnikání 

Kód a název oboru vzdělání: 64-41-L/524 Podnikání 
Platnost: od 1. 9. 2009 
 
Tento obor je určen úspěšným absolventům tříletých oborů s výučním 

listem. Jedná se o dvouleté denní nástavbové studium. 

Uplatnění absolventa v praxi 
Absolventi jsou připraveni působit v různých pracovních pozicích a právně organizačních formách 

podnikání, a to jako podnikatelé při řízení vlastní firmy, tak v pozici zaměstnance. Uplatní se ve 

středních technickohospodářských funkcích, mohou vykonávat ekonomické, provozně – ekonomic-

ké, obchodní, marketingové a administrativní činnosti.  

Absolvent disponuje zejména těmito kompetencemi:  
 orientuje se v různých formách podnikání, 

 orientuje se ve struktuře podnikových činností, 

 orientuje se v problematice managementu, uplatňuje základní manažerské dovednosti, 

 provádí marketingový průzkum, volí a používá efektivní manažerskou strategii, 

 vede evidenci o pohybu majetku a zdrojů jeho krytí v podniku, 

 provádí základní výpočty spojené s nákupem a skladováním zásob, 

 provádí základní výpočty odpisů dlouhodobého majetku, hodnotí využití kapacity 

dlouhodobého majetku, 

 provádí mzdové výpočty a operace s nimi související, 

 účtuje o majetku, zdrojích krytí majetku, nákladech a výnosech podniku, 

 provádí účetní uzávěrku a sestavuje účetní závěrku, 

 orientuje se v soustavě daní, provádí výpočty daní a sestavuje daňová přiznání, 

 vede daňovou evidenci, 

 orientuje se v právní úpravě podnikání, občanských a pracovněprávních vztahů, 

 vede jednání s obchodními partnery, 

 prování administrativní činnosti spojené s využitím výpočetní, programové a kancelářské 

techniky, 

 orientuje se a dodržuje základní právní předpisy z oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci a požární prevence, 

 je vybaven vědomostmi o zásadách poskytování první pomoci, dokáže první pomoc sám 

poskytnout, 

 dodržuje stanovené normy (standardy) a předpisy související se systémem řízení jakosti 

zavedeným na pracovišti, 

 jedná ekonomicky a v souladu se strategií udržitelného rozvoje, jedná ekologicky, 

 jedná v souladu s etickými normami a pravidly společenského chování, jedná profesionálně, 

 komunikuje alespoň v jednom cizím jazyce při běžné komunikaci 
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 v cizojazyčném prostředí, 

 využívá cizí jazyk pro základní pracovní komunikaci.  

 

V průběhu vzdělávání byl absolvent veden tak, aby: 
 rozuměl podstatě a principům podnikání, měl představu o právních, ekonomických, 

administrativních, osobnostních a etických aspektech soukromého podnikání, 
 využíval ke svému učení různé informační zdroje, 
 posuzoval věrohodnost různých informačních zdrojů a kriticky přistupoval k získaným 

informacím, byl mediálně gramotný, 
 pracoval s osobním počítačem a dalšími prostředky informačních a komunikačních 

technologií, 
 pracoval s běžným základním a aplikačním programovým vybavením včetně nových aplikací, 
 byl schopen pracovat v týmu a podílet se na realizaci společných pracovních a jiných činností, 
 formuloval své myšlenky ústně i písemně, a to přehledně a jazykově správně, 
 zpracovával administrativní písemnosti, pracovní dokumenty a souvislé texty na běžná i 

odborná témata, 
 pracoval s odbornou literaturou a dalšími zdroji informací, 
 efektivně aplikoval matematické postupy a znalosti při řešení různých úkolů v běžných 

pracovních a životních situacích, 
 rozuměl matematicky vyjádřeným informacím, interpretoval statistické a ekonomické údaje, 
 byl finančně gramotný, 
 orientoval se v problematice peněz a cen, byl schopen vést pracovní, rodinný i osobní 

rozpočet. Při vzdělávání absolventa byl kladen důraz především na to, aby: 
 dodržoval zákony, respektoval práva a osobnost druhých lidí, 
 respektoval tradice, zvyky a odlišné sociální a kulturní hodnoty jiných národů a jazykových 

oblastí, 
 kriticky zvažoval názory, postoje a jednání jiných lidí, 
 pociťoval odpovědnost za své zdraví, usiloval o zdravý životní styl, 
 posuzoval objektivně možnosti svého pracovního uplatnění a jim odpovídající potřeby dalšího 

vzdělávání, měl odpovědný postoj k vlastní profesní budoucnosti, 
 byl schopen adaptovat se na měnící se pracovní a životní podmínky 

Způsob ukončení vzdělávání  
Vzdělávání je ukončeno maturitní zkouškou. Dokladem o získání středního vzdělání s maturitní 
zkouškou je vysvědčení o maturitní zkoušce. Konání maturitní zkoušky se řídí školským zákonem a 
příslušným prováděcím právním předpisem. 

  



Střední odborné učiliště gastronomie, U Krbu 521, Praha 10 

www.souukrbu.cz 

 

 
 

 
 


