
IX. ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE

Charakteristika vzdělávací oblasti

Vzdělávací oblast rozvíjí manuální zručnost žáků, povědomí o různých povoláních světa práce a pomáhá k pochopení významu

jednotlivých pracovních oborů a začlenění žáků do společnosti a na trh práce. Tato oblast je rozdělena na období 1. - 5. ročníku, kde je

ve formě  Pracovních činností. V období 6. - 9. ročníku je tato oblast rozčleněna na předměty  Informatika (6. ročník),  Pěstitelské

práce (7. ročník), Příprava pokrmů (8. ročník) a Finanční gramotnost (9. ročník). Každý z těchto předmětů má vlastní charakteristiku

a  osnovy. Témata  přípravy  na  povolání  jsou  do  výuky  zařazována  v  různých  předmětech  podle  zvláštních  pokynů  a  zapsána  u

příslušných předmětů v třídní knize.

Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření k tématu přípravy na povolání: 

•  orientuje se v pracovních činnostech vybraných profesí, v učebních oborech a středních školách 

•  posoudí své možnosti v oblasti profesní, případně pracovní orientace přihlédnutím k potřebám běžného života 

•  využije profesní informace a poradenské služby pro výběr vhodného dalšího vzdělávání 

• prokáže v modelových situacích prezentaci  své osoby při  ucházení se  o zaměstnání  -  byl  seznámen s  právy a povinnostmi

zaměstnanců  a  zaměstnavatelů  -  byl  seznámen  s  možnostmi  využití  poradenské  pomoci  v  případě  neúspěšného  hledání

zaměstnání  

Na prvním stupni se žáci zabývají zejména drobnými výrobními činnostmi, při kterých se zdokonaluje jejich jemná motorika.

Pracují s nejrůznějším materiálem (papír, dřevo, textil, apod.) a vyrábějí okrasné i užitkové předměty. V tomto období se vyučuje ve

formě Pracovních činností. 



Na 2. stupni je tato oblast zastoupena ve specifických předmětech:

 Informatika (6. ročník) – zaměřena na základy práce na počítači a technické vybavení, celé osnovy a informace jsou uvedeny

v oblasti Informační a komunikační technologie

 Pěstitelské práce (7. ročník) – předmět rozvíjející zručnost v oblasti pěstování rostlin a zahradnictví 

 Příprava pokrmů (8. ročník) – probíhá ve cvičné kuchyňce, kde si žáci sami připravují pokrmy různými způsoby a učí se tak

nakupovat, třídit a kulinárně upravovat potraviny 

 Finanční gramotnost (9. ročník) – předmět, který reaguje na aktuální vývoj společnosti a vede žáky k odpovědnosti za majetek a

finance, učí hospodaření s penězi a orientaci ve světě financí

Specifické cíle vzdělávací oblasti:

 Žák získá orientaci v různých oborech lidské činnosti a formách fyzické a duševní práce

 Žák vyjmenuje klady a zápory různých povolání

 Žák se rozhoduje na základě svých schopností, zkušeností a informací při své volbě povolání

 Žák ovládá techniky práce s různými materiály, dovede popsat postup práce, vyjmenovat potřebné pomůcky a zhodnotit výsledek 

své činnosti

 Žák poznává vybrané materiály, suroviny a plodiny a zhodnotí jejich užité vlastnosti 

 Žák specifikuje proměny přírody během roku a jmenuje základní pěstitelské a zahradnické úkony v těchto obdobích

 Žák rozpoznává a využívá vhodné nářadí a nástroje pro práci na zahradě 

 Žák plánuje přípravu pokrmů – vytvoří seznam potravin k pokrmu, nakupuje je s ohledem na jejich výživovou hodnotu a správně 

je kulinárně zpracuje



 Žák dbá základních pravidel a hygieny veškerých činností, které provádí

 Žák projevuje zodpovědný přístup při plánování rozpočtu domácnosti

 Žák jmenuje základní složky rozpočtu a rozlišuje potřebné a nepotřebné výdaje

 Žák je seznámen s riziky zadlužování a pořizování úvěrů

 Žák aktivně přistupuje k rozhodování o svém budoucím povolání a je schopen posoudit své schopnosti a dovednosti důležité pro 

tuto volbu 

 Žák si vytváří pozitivní vztah k práci a racionální, odpovědný a tvořivý postoj k vlastní činnosti a její kvalitě

Nejčastější formy výuky:

 Frontální výuka

 Skupinová práce

 Praktické činnosti

 Samostatná práce

 Projektové vyučování

 Exkurze

Metody používané při výuce:

 Práce s pracovním listem

 Práce podle předlohy



 Tvořivá činnost

 Popis pracovních postupů

 Práce s internetem

 Vytváření projektů

 Práce s náčiním a nářadím

 Práce s různým materiálem a jeho zpracování

 Dialog, diskuze

 Výpisky, poznámky

 Sebereflexe a hodnocení výsledků – verbální projev



FINANČNÍ GRAMOTNOST (9. ročník)

Charakteristika předmětu

Finanční gramotnost je výukový předmět zařazený do 9. ročníku jako součást oblasti Člověk a svět práce. Jeho zařazení vychází 

z aktuální společenské a ekonomické povahy světa práce, která klade velké nároky na rozhodování člověka o jeho financích.  Odpovědi 

na otázky hospodaření s penězi a hlavně základní orientaci ve finančním systému může zprostředkovat finanční vzdělávání, jehož cílem 

je připravit žáky na aktivní a zodpovědnou účast na finančním trhu. Finanční vzdělávání směřuje k tomu, aby žáci byli schopni 

smysluplně spravovat osobní a v budoucnu i rodinný rozpočet. Neméně důležitým úkolem finančního vzdělávání je i prevence proti 

předlužování.

Problematika financí je mimo jiné přímou součástí vzdělávacích oborů Výchova k občanství a Člověk a svět práce. Možnosti k 

budování finanční gramotnosti můžeme vidět i tam, kde je kladen důraz na řešení aplikačních úloh, řešení problémů a propojení s 

běžným životem, tj. především ve vzdělávacím oboru Matematika a její aplikace. Možnosti práce s finanční gramotností nacházíme také 

v pasážích, které se týkají praktického života, kritického přístupu k informacím, vnímání problémových situací, řešení problémových 

situací, vyhledávání informací, zodpovědnosti za svá rozhodnutí a aktivit potřebných k uskutečnění podnikatelského záměru.

Specifické cíle předmětu:

 Žák se orientuje v základních informacích o organizaci práce

 Žák si uvědomuje vztah člověka k výrobním postupům a jeho možné zneužití



 Žák posuzuje finální výrobky a služby z hlediska kvality, funkčnosti a finančních nákladů

 Žák si vytvoří představu o pracovním procesu a rozlišuje vhodné typy povolání vzhledem ke svým schopnostem a dovednostem

 Žák se seznamuje se světem financí a rozlišuje jednotlivé obory ekonomiky

 Žák vysvětluje principy daňového, penzijního a sociálního systému

 Žák ovládá základní způsoby platebního styku a bezhotovostní operace a rozumí pojmům s tím spojených

 Žák se orientuje v běžně používaném vlastnickém právu

 Žák si uvědomuje hodnotu peněz a jejich použití ve smyslu základních potřeb

 Žák zná rizika manipulativní reklamy a klamně vhodných nabídek na úvěry a zadlužení

 Žák ovládá způsoby řešení problémových situací spojených s financemi

 Žák se svobodně rozhoduje pro investování svých peněz na základě znalosti všech výhod a nevýhod těchto investic

 Žák sestavuje rodinný i osobní rozpočet na základě daných kriterií a umí jej upravit podle potřeb

Nejčastější formy výuky:

 Frontální výuka (osvojení nových pojmů a souvislostí)



 Skupinová práce (rozdělení úloh)

 Individuální práce

 Exkurze

Metody používané při výuce:

 Kooperace (spolupráce ve skupině při dosahování daných cílů)

 Práce s pracovním listem (opakování a utřídění probírané látky)

 Práce s textem (pracovní postup)

 Vyhledávání na internetu

 Praktické činnosti (vytváření rozpočtů)

 Diskuze

Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření: 

•  provádí jednoduché operace platebního styku 

•  ovládá jednoduché pracovní postupy při základních činnostech v domácnosti a orientuje se v návodech k obsluze běžných 

domácích spotřebičů  

•  správně zachází s pomůckami, nástroji, nářadím a zařízením, provádí drobnou domácí údržbu, používá vhodné prostředky při 

práci v domácnosti 



•  dodržuje základní hygienická a bezpečnostní pravidla a předpisy a poskytne první pomoc při úrazu elektrickým proudem nebo 

chemikálií 



9. ročník

VÝSTUPY UČIVO PRŮŘEZOVÁ TÉMATA

 žáci se učí, že každý předmět, stavba, 
les, půda, dům má svého majitele.

 Žáci se seznamují s vlastnickými právy,
kdo na jejich uplatnění dohlíží.

 objasní význam právní úpravy důležitých 
vztahů (pracovní poměr, vlastnictví...)

Všechno má svého majitele
Vlastnit můžeme nápady, text knihy, hudbu nebo text písně.
Vztah obyvatel k domům a bytům, ve kterých bydlí.

OSV:
Sebepoznání a sebepojetí
Pozitivní naladění mysli
Zvládání stresových situací 
Komunikace 
Kooperace a kompetice 
Řešení problémů a rozhodování

MKV:
Tolerance a respekt k rozdílům 
mezi lidmi

ENV:
Porozumění vztahům člověka a 
prostředí
Utváření zdravého životního stylu 

VDO:
Racionální uvažování a korekce 
vlastních emocí při setkávání 
s odlišnostmi
Překonávání stereotypů a 
předsudků  

EGS:
Kritické čtení a vnímání mediálních
sdělení 
Obrana před manipulací
Zapojení se do dobrovolných 

 žáci zkoumají výhody a nevýhody 
dělby práce

 žáci zjišťují, co je náplní různých 
řemesel a povolání.

Ten dělá to a ten zas tohle
Testy a hodnocení vedoucí ke vhodnému výběru budoucího povolání 

 žák sleduje koloběh zboží a 
služeb.

 rozlišuje, ze kterých zdrojů 
pocházejí příjmy státu a do 
kterých oblastí stát směřuje 
své výdaje, uvede příklady 
dávek a příspěvků, které ze 
státního rozpočtu získávají 
občané

 vysvětlí, jakou funkci plní 
banky a jaké služby občanům 
nabízejí

 vysvětlí význam úroku 
placeného a přijatého, uvede 
nejčastější druhy pojištění a 

Ekonomika státu
Kdo vyrábí, poskytuje služby-typy a podoby podniků a firem



navrhne, kdy je využít

 vyloží podstatu fungování trhu

aktivit – charita, nadace,…

MDV:
Interpretace vztahu mediálních 
sdělení a reality
 Rozvoj komunikace s veřejností žáci se učí pracovat s reklamou 

z pozice výrobce a prodejce, z pozice 
spotřebitele

 žáci ovládají jak si spočítat slevu, 
zjistit, zda je nákup opravdu tak 
výhodný, jak se uvádí

Za kolik?
Cena jako výsledek nabídky a poptávky.
Reklamace-co dělat, když zboží nefunguje

 žáci se seznámí s druhy a 
výhodami platebních karet, 
internetbankingem, platbou 
pomocí mobilu

 na příkladech ukáže vhodné využití 
různých nástrojů hotovostního a 
bezhotovostního placení, uvede 
příklady použití debetní a kreditní 
platební karty, vysvětlí jejich omezení

Platit se dá i jinak než penězi
Směna zboží a služeb za peníze
Možnosti jiných plateb bankovnictví, platební karty

 žáci se orientují v možnostech 
investování peněz

 žáci se odpovědně rozhodují pro 
investice svých peněz

 žáci jmenují rizika spojená 
s uzavíráním úvěrů a plnění splátek

Aby peníze nezahálely
Kam s penězi – spoření, nákup cenných papírů, investice
Smysl šetření
Co dělat, když peníze nestačí-splátky, úvěr, hypotéky

 žáci se seznámí s daňovým 
systémem ČR

 žáci vysvětlují pojmy rozpočet, 
veřejné peníze, daně

 na příkladu chování kupujících a 

Daně a co za ně
Daně a veřejné rozpočty
Kam jdou peníze z veřejných rozpočtů
Rozpočet 
Sociální systém
Penzijní systém



prodávajících vyloží podstatu 
fungování trhu, objasní vliv nabídky a 
poptávky na tvorbu ceny a její změny, 
na příkladu ukáže tvorbu ceny jako 
součet nákladů, zisku a DPH, popíše 
vliv inflace na hodnotu peněz

 rozlišuje, ze kterých zdrojů pocházejí 
příjmy státu a do kterých oblastí stát 
směruje své výdaje, uvede příklady 
dávek a příspěvků, které ze státního 
rozpočtu získávají občané

 sestaví jednoduchý rozpočet 
domácnosti, uvede hlavní 
příjmy a výdaje, rozliší 
pravidelné a jednorázové 
příjmy a výdaje, zváží 
nezbytnost jednotlivých výdajů 
v hospodaření domácnosti, 
objasní princip vyrovnaného, 
schodkového a přebytkového 
rozpočtu domácnosti

 žáci se orientují v sociálním a 
penzijním systému ČR

 žáci rozlišují příjmy a výdaje, 
jednorázové příjmy a výdaje, zváží 
nezbytnost výdajů

 žáci navrhují optimální rozpočet 
domácnosti podle reálných příjmů, 
objeví princip schodkového, 
přebytkového a vyrovnaného rozpočtu

 žáci jmenují možnosti řešení zadlužení

Kudy putují peníze
Příjmy a výdaje
Kam jít pro radu po pádu do dluhové pasti
Koloběh peněz v ekonomice

             





PĚSTITELSKÉ PRÁCE (7. ročník)

Charakteristika předmětu

Tento předmět je zařazen v 7. ročníku k prohloubení praktického nácviku učiva o přírodě a člověku. V jednotlivých tématech jsou 

žáci seznamováni s pěstováním rostlin a péčí o ně, poznávají různé typy půd a vhodné prostředí pro pěstování nejrůznějších plodin. Jako 

všechny ostatní předměty oblasti Člověk a svět práce je tento předmět zaměřen na praktickou činnost, tzn. na nácvik práce se 

zahradnickým a jiným náčiním, na práci s přírodninami, na kultivování školního pozemku a krajiny, na základní úkony potřebné při 

chovatelství různých domácích zvířat. Prostřednictvím těchto činností si žáci budují pozitivní vztah k nejbližšímu přírodnímu prostředí a 

k přírodě jako celku. Rozvíjí také svoje manuální schopnosti a prohlubují svou eventuální zálibu v pěstitelství a chovatelství.

Výuka probíhá v učebně přírodopisu, ve školní pěstitelské dílně, venku na školním pozemku, zahrnuje též péči o kompost a 

kompostér a podle aktuálních možností žáci také navštěvují prostřednictvím exkurzí muzea a přírodovědně zaměřené instituce.    

Specifické cíle předmětu: 

 Žák plánuje a organizuje praktickou činnost, vybírá vhodný materiál a pomůcky

 Žák rozvíjí svou schopnost pozorovat, poznávat a zkoumat přírodu

 Žák udržuje pořádek na pracovišti a dodržuje zásady bezpečnosti a hygieny práce

 Žák pojmenovává druhy zpracovávaného materiálu, určuje vlastnosti těchto materiálů 

 Žák se seznamuje s postupy jednotlivých prací a osvojuje si práci s různým náčiním

 Žák určuje základní vlastnosti látek živé i neživé přírody a provede jednoduchý důkaz těchto vlastností 

 Žák třídí organismy podle společných znaků a zařazuje je do skupin

 Žák provádí jednoduché pěstitelské činnosti na školním pozemku i v učebně



 Žák ovládá pracovní postupy práce na zahradě, při pěstování okrasných rostlin a jejich ošetření

 Žák využívá okrasné rostliny v interiéru – aranžuje

 Žák projevuje pozitivní vztah k přírodě a životnímu prostředí  

Nejčastější formy výuky:

 Práce ve dvojicích 

 Skupinová práce 

 Individuální práce

 Projektové vyučování

 Exkurze

 Vycházky do přírody

 Práce na školním pozemku

Metody používané při výuce:

 Kooperace (spolupráce ve skupině při řešení problémových otázek)

 Práce s pracovním listem (opakování a utřídění probírané látky)

 Pořizování výpisků (práce s učebnicí, náčrtky a popisky)

 Práce s přírodním materiálem (zkoumání vlastností, porovnávání, třídění do skupin organismů, pozorování)

 Práce s ilustracemi (nástěnné obrazy, zástupci, atlasy) 



 Sběr přírodnin a jejich pozorování 

 Práce s kartičkami, obrázky, fotografiemi a dalšími pomůckami 

 Pozorování a práce s texty v muzeích

 Práce s informacemi pomocí informačních technologií

 Referáty

 Práce se zahradnickým náčiním a nářadím

Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření: 

•  volí vhodné pracovní postupy při pěstování vybraných rostlin 

•  pěstuje a ošetřuje květiny v interiéru a využívá je k výzdobě 

•  používá vhodné pracovní pomůcky a provádí jejich údržbu 

•  prokáže základní znalost chovu drobných zvířat a zásad bezpečného kontaktu se zvířaty 

•  dodržuje technologickou kázeň, zásady hygieny a bezpečnosti práce, poskytne první pomoc při úrazu způsobeném zvířaty a při 

styku s jedovatými rostlinami 

•  vybere a prakticky využívá pracovní postup konkrétní laboratorní činnosti a dodrží kázeň při práci s přístroji, zařízením a 

pomůckami nutnými pro konání pozorování, měření, experimentu 

•  dodržuje hygienu práce a zásady bezpečné práce s laboratorní technikou, příslušnými nástroji, přístroji a pomůckami při 

laboratorních činnostech 

• poskytne první pomoc při úrazu v laboratoři 



7. ročník

VÝSTUPY UČIVO

PRŮŘEZOVÁ

TÉMATA

MEZIPŘEDMĚTOVÉ

VZTAHY

 ŽÁK používá správným způsobem pracovní nářadí a 

pracovní pomůcky, šetrně zachází s živým materiálem a 

zeminou na pozemku i ve škole, dodržuje zásady 

hygieny, rozliší stupeň a závažnost pracovního poranění a

poskytne první pomoc při úrazu

Bezpečnost a hygiena práce při 

manipulaci s živým biologickým 

materiálem

OSV:

Rozšiřování slovní 

zásoby

Citlivé smyslové 

vnímání

Fyzická stránka člověka

Spolupráce a 

komunikace v týmu

VDO:

Principy demokracie a 

demokratické 

rozhodování

Vztah k domovu, vlasti

MKV:

Respektování zvláštností

různých etnik

Přírodopis

Chemie

Výtvarná výchova ŽÁK rozpozná základní půdní typy a rozhodne o 

vhodném pěstebním postupu, volí vhodné pracovní 

nářadí k práci na pozemku a provádí jejich pravidelnou 

kontrolu a základní údržbu, případně ohlásí včas 

poškození a závady na nářadí

Zpracování a posouzení kvality a 

vlastností půdy na pozemku, rytí

 ŽÁK pěstuje dle daných zásad pokojové a jiné okrasné 

rostliny, využívá je pro výzdobu, provádí jednoduché 

pěstitelské činnosti a pozorování

Okrasné rostliny, péče o pokojové 

rostliny, hydroponie, optimální 

růstové podmínky

 ŽÁK  používá vhodným způsobem suchý rostlinný 

materiál k výrobě přírodních dekorací a výzdob interiéru Aranžování rostlin

 ŽÁK prokáže znalost nejběžnějších druhů léčivých 

rostlin a jejich účinků na zdraví člověka, chápe a vysvětlí 

pojem droga

 ŽÁK pěstuje dle daných zásad pěstebních podmínek 

Léčivé rostliny a jejich 

charakteristika, význam, dělení, 

účinky, zásady jejich sběru a 

uchování, alergie



nenáročné druhy zeleniny Zelenina, pěstební podmínky, osivo 

a sadba, předpěstování zeleninové 

sadby, pěstované druhy zeleniny

Rovnocennost všech 

etnických skupin a 

kultur

ENV:

Odpovědný, aktivní 

přístup k prostředí 

v každodenním životě

Pochopení základních 

přírodních zákonitostí

Vliv prostředí na vlastní 

zdraví

MDV:

Využívání médií k 

získávání informací

 ŽÁK samostatně kontroluje zdravotní stav pěstovaných 

rostlin, pozoruje a vyhledává choroby a škůdce a 

poskytuje základní ošetření napadených rostlin

 ŽÁK rozlišuje šetrné pěstování rostlin, využívá možnosti 

kompostování rostlinných zbytků

Ochrana rostlin, významné plevele a

choroby rostlin pěstovaných 

v interiéru i exteriéru, biozahrádka

 ŽÁK prokáže základní znalost chovu drobných domácích

zvířat, zásad bezpečného kontaktu s nejčastěji chovanými

zvířaty a podmínek oprávněnosti jejich chovu v zajetí

Chovatelství, zásady chovu 

drobných zvířat, nejčastější skupiny 

chovaných zvířat, ochrana jejich 

zdraví a práv



PRACOVNÍ ČINNOSTI (1. stupeň)

Charakteristika předmětu

Předmět  Člověk  a  svět  práce  svými  formami  výuky  a  vymezeným obsahem učiva,  využíváním znalostí  získaných v jiných

oblastech vzdělávání i zkušeností nabytých v běžném životě umožňuje žákům získat nezbytný soubor vědomostí, pracovních dovedností

a návyků potřebných v běžném životě a formuje jejich osobnost rozvíjením některých vlastností, motorických i tvořivých schopností a

dovedností. Pomůcky a materiál mají žáci vlastní.

Specifické cíle předmětu:    

 Vyučovací proces směřuje k tomu, aby žáci:

 získali základní a praktické pracovní dovednosti a návyky z různých oblastí

 poznali vybrané materiály a jejich vlastnosti, naučili se volit a používat při práci vhodné nástroje, pomůcky, pracovat s dostupnou 

technikou, včetně techniky výpočetní,

 osvojili si zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, hygieny práce, základy organizace a plánování práce

 vytvářeli si aktivní vztah k ochraně životního prostředí a pozitivní postoj k řešení ekologických problémů

 získali orientaci v různých oborech lidské činnosti, formách fyzické a duševní práce

 vytvářeli si pozitivní vztah k práci a racionální, odpovědný a tvořivý postoj k vlastní činnosti a její kvalitě

 získali prvotní poznatky a dovednosti významné pro jejich další životní a profesní orientaci.



Nejčastější formy výuky:

 Hromadná výuka – samostatné práce žáků

 Skupinová výuka 

 Praktická cvičení, exkurze

Metody používané při výuce:

 Slovní

 Názorně -  demonstrační

 Praktická 

Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření: 

•  zvládá základní manuální dovednosti při práci s jednoduchými materiály a pomůckami; vytváří jednoduchými postupy různé 

předměty z tradičních i netradičních materiálů 

•  pracuje podle slovního návodu a předlohy 

•  vytváří přiměřenými pracovními postupy různé výrobky z daného materiálu 

•  využívá při tvořivých činnostech s různým materiálem vlastní fantazii 

•  volí vhodné pracovní pomůcky, nástroje a náčiní vzhledem k použitému materiálu 

•  udržuje pořádek na pracovním místě a dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce; poskytne první pomoc při drobném 

poranění 

•  zvládá elementární dovednosti a činnosti při práci se stavebnicemi 



•  provádí při práci se stavebnicemi jednoduchou montáž a demontáž

•   pracuje podle slovního návodu, předlohy, jednoduchého náčrtu 

•  udržuje pořádek na svém pracovním místě, dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce, poskytne první pomoc při drobném 

úrazu - užívá jednoduché pracovní nástroje a pomůcky 

•  provádí pozorování přírody v jednotlivých ročních obdobích a popíše jeho výsledky 

•  pečuje o nenáročné rostliny  dodržuje základní podmínky a užívá postupy pro pěstování vybraných rostlin 

•  ošetřuje a pěstuje podle daných zásad pokojové i jiné rostliny a provádí pěstitelská pozorování 

•  volí podle druhu pěstitelských činností správné pomůcky, nástroje a náčiní 

•  dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce; poskytne první pomoc při úrazu na zahradě 

•  upraví stůl pro jednoduché stolování  

•  chová se vhodně při stolování uvede základní vybavení kuchyně  

•  připraví samostatně jednoduchý pokrm 

•  dodržuje pravidla správného stolování a společenského chování při stolování 

• udržuje pořádek a čistotu pracovních ploch, dodržuje základy hygieny a bezpečnosti práce; poskytne první pomoc i při úrazu v 

kuchyni - uplatňuje zásady správné výživy 



1. - 5. ročník

VÝSTUPY UČIVO PRŮŘEZOVÁ TÉMATA

MEZIPŘEDMĚTOVÉ

VZTAHY

Práce a papírem a kartonem

 umí překládat, skládat, stříhat, trhat, vystřihovat, 

nalepovat, slepovat, rozřezávat sešívat,

 odměřovat

 umí obkreslovat podle šablony, vystřihovat

 ovládá jednoduché kartonážní práce

 umí vytvořit různé skládanky 

 umí určit vlastnosti a druhy papíru

 zná použití různých druhů papíru v praxi

 umí rozlišit a pojmenovat druhy zpracovávaného 

papíru

 rozlišuje tvary a formáty papíru

 používá vhodné nástroje a pomůcky k opracování 

papíru

 uplatňuje zásady bezpečnosti a hygieny práce

Práce s papírem a kartonem, používání 

papíru a kartonu různých vlastností a 

kvality.

Zpracování papíru a kartonu různými 

nástroji – nůžky, lepidlo, nůž, jehla, …

OSV:

Sebepoznání a sebepojetí

Mezilidské vztahy  

Komunikace 

Řešení problémů a 

rozhodování

MKV:

Tolerance a respekt 

k rozdílům mezi lidmi

ENV:

Porozumění vztahům 

člověka a prostředí

Utváření zdravého 

životního stylu 

VDO:

Český jazyk

Matematika

Prvouka

Vlastivěda

Přírodověda

Výtvarná výchova



Práce s modelovací hmotou

 dovede ručně opracovat modelovací hmotu- válet, 

stlačovat, přidávat, tvarovat, dělit na části

 pozná vlastnosti modelovacích materiálů

 umí ovládat a používat pracovní nástroje a pomůcky, 

zná způsob použití,

 umí vhodně vybrat materiál i nástroje

 zná požadavky bezpečnosti a hygieny práce

Práce s různými typy modelovací 

hmoty – modelovací hlína, plastelína, 

modurit, těsto, vosk,…

Zpracování hmoty pomocí různých 

nástrojů a pomůcek.

Překonávání stereotypů a 

předsudků  

MDV:

Obrana před manipulací



Práce s textilem

 rozpozná různé textilní materiály – nitě, bavlnky, 

stužky, plsť,…

 umí rozlišit různé druhy textilií – bavlněné, lněné, 

hedvábné, vlněné, z chemických vláken,

 pozná rub a líc

 odměří a navlékne nit, udělá uzlík

 umí šít stehem – předním, zadním, obnitkovacím, 

křížkovým, stonkovým

 sešije látku předním i zadním stehem v jednoduchý 

šev

 umí zarovnat bavlněnou tkaninu podle vytažené nitě, 

obruby

 přišije knoflík, háček a očka, poutka, navleče gumu, 

šňůrku

 umí vyšít jednoduchý vzor 

 užívá vhodných nástrojů a pomůcek

 umí pracovat s jednoduchým střihem, obkreslit ho a 

vystřihnout

 ovládá jednoduchou opravu oděvu – sešití

 umí vytvořit jednoduchý výrobek z textilu

 organizuje si práci, plánuje a dodržuje bezpečnost a 

hygienu práce

Práce s textilem, jeho zpracování, 

používání vhodných nástrojů.



Práce montážní a demontážní

 orientuje se v návodech a předlohách stavebnice, 

rozpozná jednotlivé části a možnosti užití

 sestavuje model podle předlohy i podle představy z

 z jednoduchých stavebnic

 umí vytvořit vlastní plošnou a prostorovou kompozici 

ze stavebnicových prvků a volného

 materiálu

 dokáže sestavit jednoduchý model z konstrukční 

stavebnice se spojovacími prvky a díly

 má správné pracovní návyky při organizaci, plánování

a vlastní pracovní činnosti 

 dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce

Práce montážní a demontážní, využití 

různých druhů stavebnic. 

Používání různých druhů nářadí a 

nástrojů – šroubovák, maticový klíč.

Práce s drobným materiálem

 dovede stříhat, ohýbat, spojovat, propichovat, 

navlékat, slepovat, lisovat

 umí určit vlastnosti materiálu: tvar, barvu, povrch, 

tvrdost

 rozlišuje přírodní a technické materiály

 je seznámen se základními nástroji a pomůckami, 

s jejich účelem, způsobem použití a jejich  

Práce s drobným materiálem – dřívka, 

špejle, drátky, různé druhy látek, 

krabičky, korek, bužírka, papír, 

provázky, sláma, listy, šišky, větvičky, 

plody a semena rostlin, atd.

Práce s různými pomůckami, nástroji a 

nářadím – nůžky, jehla, lepidlo, 

hřebíčky, atd.



 vlastnostmi

 umí organizovat a plánovat práci

 má osvojeny základy bezpečnosti a hygieny práce

Pěstitelské práce

 umí ošetřit pokojové květiny, zalévat, kypřit, hnojit, 

rozmnožovat 

 dokáže vytvořit jednoduchou vazbu a úpravu květin

 dokáže pěstovat některé plodiny (např. hrách, 

fazole,…)

 umí upravit půdu, sít, sázet, ošetřovat během 

vegetace, jednotit, hnojit, sklízet

 pozná semena některých rostlin a plodů

 ovládá jednoduché pokusy a pozorování-podmínky 

života rostlin

 absolvuje exkurzi do zahradnictví

Pěstitelské práce



PŘÍPRAVA POKRMŮ (8. ročník)

Charakteristika předmětu 

Pracovní činnosti v 8. ročníku vycházejí z tematických celků Provoz a údržba domácnosti a Příprava pokrmů. V průběhu výuky 

jsou uváděny základní informace o vybavení kuchyně, potravinách, údržbě a úklidu, surovinách, přípravě pokrmů, stolování i zásadách 

první pomoci. Předmět je dotován 1 hodinou týdně. Vzhledem k obsahu je vyučován jako dvouhodinový celek jednou za 14 dní.

Specifické cíle předmětu:

 Žák pozná a získá základní pracovní dovednosti a návyky.

 Žák rozpozná vybrané suroviny, plodiny.

 Žák umí zvolit a používat při práci vhodné nástroje, pomůcky.

 Žák si osvojí jednoduché pracovní postupy potřebné pro běžný život.

 Žák zná zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

 Žák si dokáže zorganizovat a naplánovat práci.

 Žák umí poskytnout ošetření při drobných úrazech.

 Žák zaujímá vlastní postoj směřující ke zdravému způsobu života.

 Žák si vytvoří pozitivní vztah k práci a racionální a tvořivý postoj k vlastní činnosti a její kvalitě.



Nejčastější formy výuky:

 Frontální výuka (osvojení nových pojmů a souvislostí)

 Skupinová práce (rozdělení úloh)

 Individuální 

 Týmová práce

Metody používané při výuce:

 Kooperace (spolupráce ve skupině při dosahování daných cílů)

 Práce s pracovním listem (opakování a utřídění probírané látky)

 Práce s textem (pracovní postup)

Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření: 

•  používá základní kuchyňský inventář a bezpečně obsluhuje základní spotřebiče 

•  připraví jednoduché pokrmy podle daných postupů v souladu se zásadami zdravé výživy 

•  dodržuje základní principy stolování a obsluhy u stolu  

•  dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce; poskytne první pomoc při úrazech v kuchyni 

•



8. ročník

VÝSTUPY UČIVO

PRŮŘEZOVÁ

TÉMATA

MEZIPŘEDMĚTOVÉ

VZTAHY
 Žák umí používat základní kuchyňský 

inventář a bezpečně obsluhovat základní 

spotřebiče.

Kuchyně

- základní vybavení

- bezpečná obsluha elektrických spotřebičů

OSV:

Zvládání stresových 

situací 

Mezilidské vztahy  

Komunikace 

Kooperace a kompetice 

Řešení problémů a 

rozhodování

MKV:

Tolerance a respekt 

k rozdílům mezi lidmi

ENV:

Porozumění vztahům 

člověka a prostředí

Utváření zdravého 

životního stylu 

Český jazyk

Dějepis

Přírodopis

Výtvarná výchova

 Žák provádí základní úklid pracovních 

ploch a nádobí. 

 Žák bezpečně zachází se základními 

čistícími prostředky.

Údržba a úklid

- čistící prostředky, pracovní postupy

- hygiena

- bezpečnost

      -     odpad a jeho ekologická likvidace
 Žák dokáže vybrat vhodné potraviny pro 

přípravu pokrmů.

 Žák rozliší základní druhy masa, umí 

pojmenovat typy masa.

 Žák zná výrobky racionální výživy.

 Žák rozpozná základní druhy ovoce a 

zeleniny.

 Žák ovládá znalosti vitamínů 

v jednotlivých poživatinách.

Potraviny

- výběr, nákup, skladování poživatin

- rozlišování potravin (druhy masa, ovoce a

zeleniny, konzervované potraviny, 

výrobky racionální výživy)

- vitamíny, prvky důležité pro život člověka

 Žák ovládá základní postupy při přípravě

pokrmů.

Příprava pokrmů

- úprava pokrmů za studena



 Žák dokáže připravit pokrmy v souladu 

se zásadami zdravé výživy.

- základní způsoby tepelné úpravy pokrmů

- základní postupy při přípravě pokrmů 

(snídaně, přesnídávky, předkrmy, polévky)

- úprava masa

- předkrmy a přílohy

- moučníky, krémy

- nádivky

- zelenina a ovoce, saláty, kompoty

       - nápoje
 Žák kulturně stoluje.

 Žák se umí společensky při stolování 

chovat.

Úprava stolu a stolování

- jednoduché prostírání

- slavnostní prostírání (oslava narozenin, 

Vánoc, Velikonoc)

- obsluha a chování u stolu

– zdobné prvky při úpravě stolu, vazba a 

úprava květin

 Žák dokáže poskytnout první pomoc při 

úrazech v kuchyni.

 Žák v případě potřeby vyhledá odbornou 

pomoc sobě nebo druhému.

První pomoc

- opaření

- popálení

- polití rozpáleným tukem

      - řezné rány

 Žák projevuje odpovědný vztah k sobě 

samému a k pravidlům zdravého 

životního stylu.

Zdravý životní styl

      -složky životního stylu




