
 

 

Název školy Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola Cheb 

Kód oboru vzdělání 75-32-N/.. Sociální práce a sociální pedagogika 

Název: Základy ekonomiky 2 Název anglicky: Economics 2 

Kód modulu: ZEK2 / REI Forma vzdělávání: denní 

Rozsah modulu: 26 hodin (13P/13S) 

2 h/týdně 

Vyučující: Bc. Hana Reismüllerová 

Vstupní podmínky: Absolvování Základy 

ekonomiky 1 

Platnost modulu 

od: 

1. 9. 2012 

Doporučené 

období 

2. ECTS (kredity) 2 

Typ modulu: Všeobecně vzdělávací, 

povinný 

Forma hodnocení: Klasifikovaný zápočet (KZ) 

Obsah modulu – rámcové vymezení témat v období 

1. Základní pojmy z účetnictví - účetnictví, jednoduché, podvojné účetnictví, výkazy 

podvojného účetnictví (rozvaha, výsledovka, výkaz o cash flow), vnitropodnikové a manažerské 

účetnictví, zásady účetnictví, příjmy x výnosy, výdaje x náklady, odpisy  

2. Financování sociálních služeb - náklady, výdaje, příjmy, výnosy, legislativa s dopadem 

na financování sociálních služeb, tvorba ceny sociální služby  

3. Veřejné finance, Veřejný rozpočet, pojetí veřejného rozpočtu soukromé, smíšené, veřejné statky, 

systém dotací, fiskální politika, deficit rozpočtu, vládní dluh, vliv politického volebního cyklu 

4. Státní rozpočet, Rozpočty územní samosprávy, Neziskové organizace a jejich vztah k veřejným 

rozpočtům 

5. Právní formy poskytovatelů sociálních služeb ve vztahu k dostupnosti finančních zdrojů, dopad 

novely zákona o sociálních službách 

Stručná anotace vymezující vzdělávací cíle modulu: 

Student rozumí základním pojmům z účetnictví. Student formuluje konkrétní kompetence tématicky 

související s ekonomií, které aktuálně potřebuje pro svoji praxi, případně v momentální osobní situaci. 

Student se orientuje ve způsobech financování sociálních služeb. Student je schopen identifikovat aplikaci 

ekonomických znalostí a dovedností v náplni práce sociálního pracovníka pracujícího s vybranou cílovou 

skupinou. 

Cílem modulu je porozumět tomu, co je veřejný rozpočet a jeho pojetí, státní rozpočet a rozpočty územní 

samosprávy, neziskové organizace a jejich vztah k veřejným rozpočtům. Student se orientuje ve financování 

odvětví veřejného sektoru včetně spolupráce a partnerství veřejného a soukromého sektoru. Student zná 

pojmosloví, které dokáže vhodně používat. 

Způsob ukončení modulu: Klasifikovaný zápočet (KZ) 

Požadavky na studenta:  

Aktivní účast ve výuce, zejména v diskusi 

na semináři. Prostudování zadané literatury a 

informačních zdrojů užívaných během výuky 

v období. 

Seminární práce  

 

Hodnocení Podíl závažnosti 

Aktivní účast při výuce 30 % 

Zápočtový test (min. 70 % úspěšnosti) 70 % 

Celkem 100 % 

Výukové strategie: Výuka bude probíhat formou přednášek a interaktivních diskusních seminářů v učebně 

vybavené počítačem a audiovizuální technikou. Budou využívány metody podporující aplikace teorie 

v praxi a zvyšující motivaci studentů (projekty, případové studie, týmová práce, sebereflektivní metody, 

metody samostatného řízeného učení) 

Základní literatura:  
PEKOVÁ J. (2005) Veřejné finance, úvod do problematiky. ASPI. Praha. 
MARTINOVIČOVÁ, Dana. Základy ekonomiky podniku. 1. vyd. Praha: Alfa Publishing, 2006, 178 s. Ekonomie 

studium. ISBN 80-868-5150-8. 
SAMUELSON, Nordhaus Ekonomie, Svoboda, 1995, váz., 1011 str., ISBN 80-205-0494-x 



PRŮŠA, Ladislav Ekonomie sociálních služeb, ASPI, 2003, brož., 150 str., ISBN 80-86395-69-3 
HOLMAN, Robert Základy ekonomie pro vyšší odborné školy a neekonomické fakulty, Beckovy Ekonomické 

učebnice ISBN 80-7179-434-1 
Jak porozumět účetním výkazům [Kovanicová, 1997]. 4. aktualizované vyd. Praha : Polygon, 1997. 242 s.. ISBN 

80-85967-47-2. 

Doporučená literatura: 
Analýza zákona o sociálních službách z pohledu uživatelů a poskytovatelů (SKOK, Senovážné nám 2/994, 110 00, 

Praha 1 v rámci projektu Antidiskriminace) 
Hamerníková, Bojka. Veřejné finance. 1. vyd. Praha : Victoria Publishing, 1996. ISBN 80-7187-050-1. 
Studijní text poskytnutý v rámci modulu, Zákon č 108/2006 Sb. o sociálních službách  

 


