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Charakteristika vyučovacího předmětu  

Obsahové, časové a organizační vymezení   Poznámky 

-     Žáci poznávají různé obory lidské činnosti, na základě sebepoznávání a 
sebekritiky hledají své budoucí uplatnění ve společnosti. 
 
-     Na 1. stupni se vzdělávací oblast Člověk a svět práce realizuje 
v předmětu Pracovní výchova ve čtyřech tématických okruzích: Práce 
s drobným materiálem, Konstrukční činnosti, Pěstitelské práce, Příprava 
pokrmů. Předmět je určen pro všechny žáky, v 1.,2.,3. a v 5. ročníku se 
vyučuje jedna hodina týdně, ve 4. ročníku dvě hodiny týdně. Výuka se 
uskutečňuje v kmenových třídách, na školní zahradě nebo ve cvičné 
kuchyňce podle povahy činnosti. 
 
-     Na 2. stupni je vzdělávací obsah oblasti rozdělen na 5 tématických 
okruhů, zařazených opět do vyučovacího předmětu Pracovní výchova.                                                                               
Kromě povinného okruhu Svět práce bude každý žák absolvovat ještě další 
dva okruhy. V 6.-9. ročníku se bude vyučovat jedna hodina týdně. 
 
-     Žáci budou na jednotlivé tématické okruhy v ročnících děleni takto: 
6. ročník -  chlapci: Práce s technickými materiály 
                  dívky :   Pěstitelské práce a chovatelství 
7. ročník -  chlapci: Design a konstruování 
                   dívky:   Příprava pokrmů 
8. a 9. ročník – společně: Svět práce 
 
-     Vyučování bude probíhat v kmenových třídách, ve cvičné kuchyňce, ve 
školní dílně, na školní zahradě, v počítačové učebně.Ve výuce bude 
využíváno videozáznamů, internetu, počítačových programů a exkurzí. 
 
 -     Vzdělávací oblast Člověk a svět práce seznamuje žáky s množstvím 
pracovních činností a technologií, vede žáky k získávání dovedností 
v různých oborech lidské činnosti a přispívá k vytváření jejich profesní 
orientace.. Vzdělávací oblast je zaměřena na praktické pracovní dovednosti 
a návyky v návaznosti na konkrétní životní situace. 
 
-     Žáci se učí pracovat s různými materiály a nástroji, učí se plánovat, 
organizovat a hodnotit svoji činnost jak samostatně, tak při spolupráci ve 
skupině. Při všech činnostech jsou žáci vedeni k dodržování zásad 
bezpečnosti práce, jsou seznamováni s pravidly poskytnutí první pomoci. 

 

 


