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Označení materiálu Téma Jméno autora 

VY_62_INOVACE_EKU2_ S1_01 Tvorba účetních dokladů 
 
Ing. Jitka Matasová 
 

1. VM je koncipován v podobě wordovského dokumentu. Materiál bude používán přímo při výuce 
předmětu a to jako pracovní list žáka. 

 

2. VM bude součástí opakování učiva pro žáky 4. ročníku v rámci přípravy žáků k maturitní zkoušce. 
Pracovní list bude po vypracování zkontrolován společně za použití interaktivní tabule či dataprojektoru 
s výstupem na plátno. Žáci ihned vidí správné řešení a případné chyby si opraví.  

 

 

VY_62_INOVACE_EKU2_ S1_02 Sestavení rozvahy 

 
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 – Majetek podniku a zdroje financování – rozvaha. 

2. Prezentace bude používána k procvičení 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_62_INOVACE_EKU2_ S1_03 Nákup zboží metodou A 
 
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 k procvičení probraného tématu. Materiál  bude použit jako pracovní list pro 
žáka, který samostatně úkol zpracuje na PC, vytiskne ho  a následně bude jejich práce zkontrolována. 
Žáci si ověří jak samostatně pochopili problematiku.  

 

 



 

VY_62_INOVACE_EKU2_ S1_04 Nákup materiálu za hotové 
 
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. Témata jsou přímo v 

souladu na ŠVP předmětu EKU – Krátkodobý majetek.   

 

2. Prezentace bude  bude používána k procvičení probraného tématu. Materiál  bude použit jako pracovní list 

pro žáka, který samostatně úkol zpracuje  PC a následně bude jejich práce zkontrolována. Žáci si ověří jak 

samostatně pochopili problematiku.  

  

 

VY_62_INOVACE_EKU2_ S1_05 Inventarizační rozdíly 

 
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 k procvičení probraného 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_62_INOVACE_EKU2_ S1_06 Pokladní doklady 
 
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 – Účtování v účtové třídě 2. 

 

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

zpracují samostatně do sešitu a následně zaúčtují příklad do účetního programu Duel. Poté bude jejich 

práce zkontrolována s výsledky promítnuté dataprojektorem na plátno. Žáci si ověří pochopení výkladu a 

procvičí samostatnost. 

 

VY_62_INOVACE_EKU2_ S1_07 Bankovní výpis, příjmy a výdaje 

 
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 – účtování bezhotovostního 

platebního styku.  

2. Prezentace bude používána při procvičování daného tématu. Materiál slouží jako pracovní list pro žáka, 
který zpracují samostatně  do sešitu a do  PC a následně bude jejich práce zkontrolována. Žáci si ověří 
pochopení výkladu a procvičí samostatnost. 



 

VY_62_INOVACE_EKU2_ S1_08 Příklad na nákup od neplátců 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. Témata jsou 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_62_INOVACE_EKU2_ S1_09 Příklad na nákup od plátce 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. Témata jsou přímo v 

souladu na ŠVP předmětu EKU – Daňová soustava – DPH.  

2. Prezentace bude používána k procvičení probraného 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_62_INOVACE_EKU2_ S1_10 Vstupy a výstupy – účet 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. Témata jsou 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_62_INOVACE_EKU2_ S1_11 Pořízení DHM nákupem 
 
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. Témata jsou přímo v 

souladu na ŠVP předmětu EKU – dlouhodobý majetek – způsoby pořízení. 

 

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_62_INOVACE_EKU2_ S1_12 Vedlejší pořizovací náklady u DHM 

 
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. Témata jsou přímo v 

souladu na ŠVP předmětu EKU – dlouhodobý majetek – způsoby pořízení. 

 

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_62_INOVACE_EKU2_ S1_13 
Vyřazení DHM – ZC je rovna 0, ZC není 
rovna 0 

 
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. Témata jsou přímo v 

souladu na ŠVP předmětu EKU – dlouhodobý majetek – způsoby pořízení. 

 

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_62_INOVACE_EKU2_ S1_14 Odpisové skupiny DM 
 
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_62_INOVACE_EKU2_ S1_15 Výpočet mzdy zaměstnanců 
 
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. Témata jsou přímo v 

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

 

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

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

výkladu a procvičí samostatnost. 

 

 

 

 



 

VY_62_INOVACE_EKU2_ S1_16 Účtování 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. Témata jsou přímo v 

souladu na ŠVP předmětu EKU Zákoník práce, mzdová evidence,  účtování mezd 

 

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_62_INOVACE_EKU2_ S1_17 Účtování úhrad závazků 
 
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. Témata jsou přímo v 

souladu na ŠVP předmětu EKU Zákoník práce, mzdová evidence,  účtování mezd. 

 

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_62_INOVACE_EKU2_ S1_18  Náklady 
 
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. Témata jsou 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 na PC a následně bude jejich práce zkontrolována. Žáci si ověří pochopení výkladu a 

procvičí samostatnost. 

 

VY_62_INOVACE_EKU2_ S1_19 Výnosy 
 
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. Témata jsou 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 na PC a následně bude jejich práce zkontrolována. Žáci si ověří pochopení výkladu a 

procvičí samostatnost. 

 

 



 

VY_62_INOVACE_EKU1_ S1_20 HV a jeho složky 
 
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 Náklady, výnosy, výsledek hospodaření.  

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 společně . Žáci si ověří pochopení 

výkladu a procvičí samostatnost. 

 

 


