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VY_52_INOVACE_EKU1_ S1_01 Účetní doklady, náležitosti 
 
Ing. Jitka Matasová 
 

1. VM je koncipován v podobě powerpointové prezentace. Materiál bude používán přímo při výuce 

předmětu za použití interaktivní tabule či dataprojektoru s výstupem na plátno. Temata jsou přímo 

v souladu na ŠVP předmětu EKU Úvod do účetnictví – účetní doklady. 

 

2. Prezentace bude používána při výkladu daného tématu. Součástí je samostatný úkol pro žáky, který 

zpracují samostatně na PC a následně bude jejich práce zkontrolována. Žáci si ověří pochopení 

výkladu a procvičí samostatnost. 

VY_52_INOVACE_EKU1_ S1_02 Rozvaha 
 
Ing. Jitka Matasová 
 

1. VM je koncipován v podobě powerpointové prezentace. Materiál bude používán přímo při výuce 

předmětu za použití interaktivní tabule či dataprojektoru s výstupem na plátno. Téma je přímo v 

souladu na ŠVP předmětu EKU Majetek podniku a zdroje financování-Rozvaha. 

 

2. Prezentace bude používána při výkladu daného tématu. Součástí je samostatný úkol pro žáky, který 

zpracují samostatně do sešitů a následně bude jejich práce zkontrolována. Žáci si ověří pochopení 

výkladu a procvičí samostatnost. 

VY_52_INOVACE_EKU1_ S1_03 Aktiva,pasiva 
 
Ing. Jitka Matasová 
 

1. VM je koncipován v podobě powerpointové prezentace. Materiál bude používán přímo při výuce 

předmětu za použití interaktivní tabule či dataprojektoru s výstupem na plátno. Téma je přímo v 

souladu na ŠVP předmětu EKU Majetek podniku a zdroje financování – aktiva, pasiva. 

 

2. Prezentace bude používána při procvičování daného tématu. Součástí je samostatný úkol pro žáky, 

který zpracují samostatně do sešitu a následně bude jejich práce zkontrolována. Žáci si ověří 

pochopení výkladu a procvičí samostatnost. 

VY_52_INOVACE_EKU1_ S1_04 Zákon o účetnictví 
 
Ing. Jitka Matasová 
 

1. VM je koncipován v podobě wordovského dokumentu. Materiál bude používán přímo při výuce 

předmětu za použití interaktivní tabule či dataprojektoru s výstupem na plátno. Téma je přímo v 

souladu na ŠVP předmětu EKU pod názvem Právní úprava účetnictví.  

 

2. Pracovní list bude používán při výkladu daného tématu. Součástí je samostatný úkol, který žáci 

vypracovávají na PC s využitím Zákona o účetnictví online. Kontrola bude provedena společně, 

aby žáci sami vyhodnotili svoji schopnost vyhledávat informace v zákonné podobě. 

 

3. Zpětnou vazbou a evaluační m a hodnotícím nástrojem by mělo být ověření znalostí v písemné 



podobě v následující hodině předmětu. 

VY_52_INOVACE_EKU1_ S1_05 Krátkodobý majetek 
 
Ing. Jitka Matasová 
 

1. VM je koncipován v podobě powerpointové prezentace. Materiál bude používán přímo při výuce 

předmětu za použití interaktivní tabule či dataprojektoru s výstupem na plátno. Téma je přímo v 

souladu na ŠVP předmětu EKU Krátkodobý majetek. 

 

2. Prezentace bude používána při výkladu odborného tématu. Je součástí dalšího navazujícího učiva o 

účtování krátkodobého majetku. Poskytuje  strukturu učiva, které bude prověřováno formou 

ústního zkoušení. Součástí prezentace je krátký samostatný úkol. 

VY_52_INOVACE_EKU1_ S1_06 Zásoby – účtová třída 1 
 
Ing. Jitka Matasová 
 

1. VM je koncipován v podobě powerpointové prezentace. Materiál bude používán přímo při výuce 

předmětu za použití interaktivní tabule či dataprojektoru s výstupem na plátno. Téma je přímo v 

souladu na ŠVP předmětu EKU pod názvem tématu Krátkodobý majetek -  charakteristika a 

členění . 

 

2. Prezentace bude používána k ověření znalostí výkladu daného tématu. Součástí je samostatný úkol 

pro žáky, který zpracují samostatně do sešitu a následně bude jejich práce zkontrolována. Žáci si 

ověří pochopení výkladu a procvičí samostatnost 

VY_52_INOVACE_EKU1_ S1_07 
Pořízení zásob a oceňování zásob, 
evidence 

 
Ing. Jitka Matasová 
 

1. VM je koncipován v podobě powerpointové prezentace. Materiál bude používán přímo při výuce 

předmětu za použití interaktivní tabule či dataprojektoru s výstupem na plátno. Téma je přímo v 

souladu na ŠVP předmětu EKU pod názvem tématu Krátkodobý majetek – způsoby pořízení. 

 

2. Prezentace bude používána k výkladu daného tématu, který je nezbytný pro pochopení účtování 

všech způsobů pořízení zásob. Aby žák zvládl účtování pořízení zásob, musí si toto osvojit, proto 

bude předmětem společného procvičování v navazující hodině. Součástí prezentace je samostatný 

úkol, který bude s vyučujícím zkontrolován. 

VY_52_INOVACE_EKU1_ S1_08 Metoda A evidence zásob 
 
Ing. Jitka Matasová 
 

1. VM je koncipován v podobě powerpointové prezentace. Materiál bude používán přímo při výuce 

předmětu za použití interaktivní tabule či dataprojektoru s výstupem na plátno. Téma je přímo v 

souladu na ŠVP předmětu EKU Krátkodobý majetek metody evidence zásob.  

 

2. Prezentace bude používána při výkladu daného tématu. Součástí je samostatný úkol pro žáky, který 

zpracují samostatně na PC a následně bude jejich práce zkontrolována. Žáci si ověří pochopení 

výkladu a procvičí samostatnost. 

VY_52_INOVACE_EKU1_ S1_09 Metoda B evidence zásob 
 
Ing. Jitka Matasová 
 

1. VM je koncipován v podobě powerpointové prezentace. Materiál bude používán přímo při výuce 

předmětu za použití interaktivní tabule či dataprojektoru s výstupem na plátno. Téma je přímo v 

souladu na ŠVP předmětu EKU Krátkodobý majetek - metody evidence zásob.  

 

2. Prezentace bude používána při výkladu daného tématu. Součástí je příklad s řešením, který  žáci 

zpracují samostatně na PC a následně bude jejich práce zkontrolována. Žáci si ověří pochopení 

výkladu a procvičí samostatnost. 

VY_52_INOVACE_EKU1_ S1_10 Prodej zásob  



Ing. Jitka Matasová 
 

1. VM je koncipován v podobě powerpointové prezentace. Materiál bude používán přímo při výuce 

předmětu za použití interaktivní tabule či dataprojektoru s výstupem na plátno. Téma je přímo v 

souladu na ŠVP předmětu EKU Krátkodobý majetek.  

 

2. Prezentace bude používána při výkladu daného tématu. Součástí je ukázka účtování prodeje zásob 

za hotové a bezhotovostně. Žáci si ukázkový příklad  zaúčtují do účetního programu Duel do své 

firmy a vyučující zkontroluje jejich práci ve výstupní sestavě. Žák si tak ihned po výkladu ověří 

pochopení problematiky, případné nepochopení vyřeší s vyučujícím. 

VY_52_INOVACE_EKU1_ S1_11 Inventarizace zásob 
 
Ing. Jitka Matasová 
 

1. VM je koncipován v podobě powerpointové prezentace. Materiál bude používán přímo při výuce 

předmětu za použití interaktivní tabule či dataprojektoru s výstupem na plátno. Téma je přímo v 

souladu na ŠVP předmětu EKU pod názvem tématu Krátkodobý majetek. 

 

2. Prezentace bude používána k výkladu daného tématu. Cílem VM je, aby žáci rozlišili pojem 

inventarizace a inventura. Součástí prezentace je krátký samostatný úkol ve skupinách.  

VY_52_INOVACE_EKU1_ S1_12 Hotovostní platební styk – účet 211 
 
Ing. Jitka Matasová 
 

1. VM je koncipován v podobě powerpointové prezentace. Materiál bude používán přímo při výuce 

předmětu za použití interaktivní tabule či dataprojektoru s výstupem na plátno. Téma je přímo v 

souladu na ŠVP předmětu EKU Účtování v účtové třídě 2 – účet peněžní prostředky – hotovost, 

ceniny.  

 

2. Prezentace bude používána při výkladu daného tématu. Součástí je samostatný úkol pro žáky, který 

zpracují samostatně na PC a následně bude jejich práce zkontrolována. Žáci si ověří pochopení 

výkladu a procvičí samostatnost. 

VY_52_INOVACE_EKU1_ S1_13 Inventarizační rozdíly v pokladně 
 
Ing. Jitka Matasová 
 

1. VM je koncipován v podobě powerpointové prezentace. Materiál bude používán přímo při výuce 

předmětu za použití interaktivní tabule či dataprojektoru s výstupem na plátno. Téma je přímo v 

souladu na ŠVP předmětu EKU –Účtování v účtové třídě 2. 

 

2. Prezentace bude používána k procvičení daného tématu. Součástí je samostatný úkol pro žáky, 

který zpracují samostatně na PC a následně bude jejich práce zkontrolována. Žáci si ověří 

pochopení výkladu a procvičí samostatnost. 

VY_52_INOVACE_EKU1_ S1_14 Ceniny – pořízení, spotřeba 
 
Ing. Jitka Matasová 
 

1. VM je koncipován v podobě powerpointové prezentace. Materiál bude používán přímo při výuce 

předmětu za použití interaktivní tabule či dataprojektoru s výstupem na plátno. Téma je přímo v 

souladu na ŠVP předmětu EKU Účtování v účtové třídě 2 – účet peněžní prostředky – hotovost, 

ceniny. 

 

2. Prezentace bude používána při výkladu daného tématu. Součástí je samostatný úkol pro žáky, který 

zpracují samostatně na PC a následně bude jejich práce zkontrolována. Žáci si ověří pochopení 

výkladu a procvičí samostatnost. 

VY_52_INOVACE_EKU1_ S1_15 Peníze na cestě 
 
Ing. Jitka Matasová 
 



1. VM je koncipován v podobě powerpointové prezentace. Materiál bude používán přímo při výuce 

předmětu za použití interaktivní tabule či dataprojektoru s výstupem na plátno. Téma je přímo v 

souladu na ŠVP předmětu EKU Účtování v účtové třídě 2 – účtování bezhotovostního platebního 

styku. 

 

2. Prezentace bude používána při výkladu daného tématu. Součástí je samostatný úkol pro žáky, který 

zpracují samostatně na PC a následně bude jejich práce zkontrolována. Žáci si ověří pochopení 

výkladu a procvičí samostatnost. 

VY_52_INOVACE_EKU1_ S1_16 Bezhotovostní platební styk 
 
Ing. Jitka Matasová 
 

1. VM je koncipován v podobě powerpointové prezentace. Materiál bude používán přímo při výuce 

předmětu za použití interaktivní tabule či dataprojektoru s výstupem na plátno. Téma je přímo v 

souladu na ŠVP předmětu EKU Účtování v účtové třídě 2 – Účtování bezhotovostního platebního 

styku.  

 

2. Prezentace bude používána při výkladu daného tématu. Součástí je příklad s řešením, který  žáci 

zpracují samostatně na PC a následně bude jejich práce zkontrolována. Žáci si ověří pochopení 

výkladu a procvičí samostatnost. 

VY_52_INOVACE_EKU1_ S1_17 DPH - zákon 
 
Ing. Jitka Matasová 
 

1. VM je koncipován v podobě powerpointové prezentace. Materiál bude používán přímo při výuce 

předmětu za použití interaktivní tabule či dataprojektoru s výstupem na plátno. Téma je přímo v 

souladu na ŠVP předmětu EKU Krátkodobý majetek - metody evidence zásob.  

 

2. Prezentace bude používána při výkladu daného tématu. Součástí je příklad s řešením, který  žáci 

zpracují samostatně na PC a následně bude jejich práce zkontrolována. Žáci si ověří pochopení 

výkladu a procvičí samostatnost. 

VY_52_INOVACE_EKU1_ S1_18  DPH – daňové doklady 
 
Ing. Jitka Matasová 
 

1. VM je koncipován v podobě powerpointové prezentace. Materiál bude používán přímo při výuce 

předmětu za použití interaktivní tabule či dataprojektoru s výstupem na plátno. Téma je přímo v 

souladu na ŠVP předmětu EKU  Daňová soustava – DPH.  

 

2. Prezentace bude používána při výkladu daného tématu. Součástí je samostatný úkol pro žáky, který 

zpracují samostatně na PC a následně bude jejich práce zkontrolována. Žáci si ověří pochopení 

výkladu a procvičí samostatnost. 

VY_52_INOVACE_EKU1_ S1_19 DPH – účtování na účt  343 
 
Ing. Jitka Matasová 
 

1. VM je koncipován v podobě powerpointové prezentace. Materiál bude používán přímo při výuce 

předmětu za použití interaktivní tabule či dataprojektoru s výstupem na plátno. Téma je přímo v 

souladu na ŠVP předmětu EKU – Daňová soustava – DPH. 

 

2. Prezentace bude používána k procvičení daného tématu. Součástí je samostatný úkol pro žáky, 

který zpracují samostatně na PC a následně bude jejich práce zkontrolována. Žáci si ověří 

pochopení výkladu a procvičí samostatnost. 

VY_52_INOVACE_EKU1_ S1_20 DPH – vyúčtování, přiznání DPH 
 
Ing. Jitka Matasová 
 

1. VM je koncipován v podobě powerpointové prezentace. Materiál bude používán přímo při výuce 

předmětu za použití interaktivní tabule či dataprojektoru s výstupem na plátno. Téma je přímo v 

souladu na ŠVP předmětu EKU – Daňová soustava – DPH. 



 

2. Prezentace bude používána při výkladu daného tématu. Součástí je samostatný úkol pro žáky, který 

zpracují samostatně dle zadání a na formulář – přiznání DPH, uložený na  PC  zpracují úkol, který 

bude následně zkontrolován. Žáci si ověří pochopení výkladu a procvičí samostatnost. 

VY_52_INOVACE_EKU1_ S1_21 Dlouhodobý majetek 
 
Ing. Jitka Matasová 
 

1. VM je koncipován v podobě powerpointové prezentace. Materiál bude používán přímo při výuce 

předmětu za použití interaktivní tabule či dataprojektoru s výstupem na plátno. Téma je přímo v 

souladu na ŠVP předmětu EKU Dlouhodobý majetek – charakteristika, členění, způsoby pořízení.  

 

2. Prezentace bude používána při výkladu daného tématu.  Na toto téma bude následovat téma 

účtování pořízení DM.  Tento VM je výchozí teorie a bude předmětem opakování následující 

hodiny v rámci opakování učiva. Pozornost je věnována na prověření teoretických znalostí, které 

jsou nezbytně nutné pro pochopení další ho učiva. Součástí prezentace je samostatný úkol. 

VY_52_INOVACE_EKU1_ S1_22 Odpisy – zákon o dani z příjmu 
 
Ing. Jitka Matasová 
 

1. VM je koncipován v podobě powerpointové prezentace. Materiál bude používán přímo při výuce 

předmětu za použití interaktivní tabule či dataprojektoru s výstupem na plátno. Téma je přímo v 

souladu na ŠVP předmětu EKU Dlouhodobý majetek - odpisy. 

 

2. Prezentace bude používána při výkladu daného tématu. Na tento VM bude navazovat příklad s 

účtováním a s výpočtem odpisů v účetním programu Duel. Poslouží jako nutný základ k pochopení 

a významu odpisů DM.   

VY_52_INOVACE_EKU1_ S1_23 Vyřazení DM z evidence 
 
Ing. Jitka Matasová 
 

1. VM je koncipován v podobě powerpointové prezentace. Materiál bude používán přímo při výuce 

předmětu za použití interaktivní tabule či dataprojektoru s výstupem na plátno. Téma je přímo v 

souladu na ŠVP předmětu EKU Dlouhodobý majetek - vyřazení. 

 

2. Prezentace bude používána při výkladu daného tématu. VM obsahuje dvě varianty vyřazení DM. 

Součástí vyřazení je i jeho účtování. Závěr prezentace obsahuje samostatný úkol pro žáky, který 

zpracují do sešitu.  

VY_52_INOVACE_EKU1_ S1_24 Záloha na daň z přijmu 
 
Ing. Jitka Matasová 
 

1. VM je koncipován v podobě powerpointové prezentace. Materiál bude používán přímo při výuce 

předmětu za použití interaktivní tabule či dataprojektoru s výstupem na plátno. Téma je přímo v 

souladu na ŠVP předmětu EKU Zákoník práce, mzdová evidence, mzda výpočet. 

 

2. Prezentace bude používána při výkladu daného tématu. Součástí je samostatný úkol pro žáky, který 

zpracují samostatně do sešitu a poté bude jejich práce zkontrolována. Žáci si ověří pochopení 

výkladu a procvičí samostatnost. 

VY_52_INOVACE_EKU1_ S1_25 Čistá mzda 
 
Ing. Jitka Matasová 
 

1. VM je koncipován v podobě powerpointové prezentace. Materiál bude používán přímo při výuce 

předmětu za použití interaktivní tabule či dataprojektoru s výstupem na plátno. Téma je přímo v 

souladu na ŠVP předmětu EKU pod názvem tématu Zákoník práce, mzdová evidence – účtování 

mezd. 

 

2. Prezentace bude používána k ověření znalostí  výkladu daného tématu. Součástí je samostatný úkol 

pro žáky, který zpracují samostatně do sešitu a následně bude jejich práce zkontrolována. Žáci si 



ověří pochopení výkladu a procvičí samostatnost. 

VY_52_INOVACE_EKU1_ S1_26 Předpisy mezd 
 
Ing. Jitka Matasová 
 

1. VM je koncipován v podobě powerpointové prezentace. Materiál bude používán přímo při výuce 

předmětu za použití interaktivní tabule či dataprojektoru s výstupem na plátno. Téma je přímo v 

souladu na ŠVP předmětu EKU pod názvem tématu Zákoník práce, mzdová evidence – účtování 

mezd.  

 

2. Prezentace bude používána k ověření znalostí výkladu daného tématu. Součástí je samostatný úkol 

pro žáky, který zpracují samostatně do sešitu a následně bude jejich práce zkontrolována. Žáci si 

ověří pochopení výkladu a procvičí samostatnost. 

VY_52_INOVACE_EKU1_ S1_27 Úhrady předpisů mezd 
 
Ing. Jitka Matasová 
 

1. VM je koncipován v podobě powerpointové prezentace. Materiál bude používán přímo při výuce 

předmětu za použití interaktivní tabule či dataprojektoru s výstupem na plátno. Téma je přímo v 

souladu na ŠVP předmětu EKU pod názvem tématu Zákoník práce, mzdová evidence – účtování 

mezd. 

 

2. Prezentace bude používána k ověření znalostí  výkladu daného tématu. Součástí je samostatný úkol 

pro žáky, který zpracují samostatně do sešitu a následně bude jejich práce zkontrolována. Žáci si 

ověří pochopení výkladu a procvičí samostatnost. 

VY_52_INOVACE_EKU1_ S1_28 Účtová třída 5 
 
Ing. Jitka Matasová 
 

1. VM je koncipován v podobě powerpointové prezentace. Materiál bude používán přímo při výuce 

předmětu za použití interaktivní tabule či dataprojektoru s výstupem na plátno. Téma je přímo v 

souladu na ŠVP předmětu EKU – výsledkové účty – náklady. 

 

2. Prezentace bude používána při výkladu daného tématu. Součástí je samostatný úkol pro žáky, který 

zpracují samostatně do sešitu a následně bude jejich práce zkontrolována. Žáci si ověří pochopení 

výkladu a procvičí samostatnost. 

VY_52_INOVACE_EKU1_ S1_29 Účtová třída 6 
 
Ing. Jitka Matasová 
 

1. VM je koncipován v podobě powerpointové prezentace. Materiál bude používán přímo při výuce 

předmětu za použití interaktivní tabule či dataprojektoru s výstupem na plátno. Téma je přímo v 

souladu na ŠVP předmětu EKU – výsledkové účty – výnosy. 

 

2. Prezentace bude používána při výkladu daného tématu. Součástí je samostatný úkol pro žáky, který 

zpracují samostatně do účetního programu Duel a následně bude jejich práce zkontrolována. Žáci 

si ověří pochopení výkladu a procvičí samostatnost. 

VY_52_INOVACE_EKU1_ S1_30 Hospodářský výsledek 
 
Ing. Jitka Matasová 
 

1. VM je koncipován v podobě powerpointové prezentace. Materiál bude používán přímo při výuce 

předmětu za použití interaktivní tabule či dataprojektoru s výstupem na plátno. Téma je přímo v 

souladu na ŠVP předmětu EKU Výsledkové účty – hospodářský výsledek. 

 

2. Prezentace bude používána při výkladu daného tématu. Součástí je samostatný úkol pro žáky, který 

zpracují samostatně do sešitu a následně bude jejich práce zkontrolována. Žáci si ověří pochopení 

výkladu a procvičí samostatnost. 

VY_52_INOVACE_EKU1_ S1_31 Účetní uzávěrka a závěrka  



Ing. Jitka Matasová 
 

1. VM je koncipován v podobě powerpointové prezentace. Materiál bude používán přímo při výuce 

předmětu za použití interaktivní tabule či dataprojektoru s výstupem na plátno. Téma je přímo v 

souladu na ŠVP předmětu EKU Výsledkové účty – Hospodářský výsledek.  

 

2. Prezentace bude používána při výkladu daného tématu. Na tento VM bude následovat praktický 

příklad k procvičení a pochopení  učiva, který zpracují samostatně a ověří si pochopení výkladu. 

Součástí této prezentace je krátký samostatný úkol, který žáci zpracují pomocí internetového 

vyhledávače. 

VY_52_INOVACE_EKU1_ S1_32 Rozdělení hospodářského výsledku 
 
Ing. Jitka Matasová 
 

1. VM je koncipován v podobě powerpointové prezentace. Materiál bude používán přímo při výuce 

předmětu za použití interaktivní tabule či dataprojektoru s výstupem na plátno. Téma je přímo v 

souladu na ŠVP předmětu EKU Výsledkové účty – Hospodářský výsledek.  

 

2. Prezentace bude používána při výkladu daného tématu. Součástí je samostatný úkol pro žáky, který 

zpracují samostatně na PC a následně bude jejich práce zkontrolována. Žáci si ověří pochopení 

výkladu a procvičí samostatnost. 

 

 


