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II  18     Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Předmět: Praktické činnosti (PČ) 
 

Charakteristika předmětu: 
Obsahové vymezení předmětu: 

Předmět Praktické činnosti postihuje široké spektrum pracovních činností, vede žáky k získání základních 
dovedností v různých oborech lidské činnosti a přispívá k vytváření profesní orientace žáků. Vychází z konkrétních 

životních situací. Zaměřuje se na praktické pracovní dovednosti a návyky a doplňuje celé základní vzdělání o 

důležitou složku nezbytnou pro uplatnění člověka v dalším životě. Je založen na tvůrčí myšlenkové spoluúčasti 
žáků. Předmět vznikl ze vzdělávací oblasti  Člověk a svět práce, ze kterého čerpá tematické okruhy: 

SVĚT PRÁCE, PRÁCE S TECHNICKÝMI MATERIÁLY A PĚSTITELSKÉ PRÁCE, CHOVATELSTVÍ 

 

Časové a organizační vymezení předmětu: 

Předmět se vyučuje v šestém, sedmém a devátém ročníku, s časovou dotací jedna hodina týdně. V osmém ročníku 

se ze vzdělávací oblasti Člověk a svět práce vyučuje tematický okruh Svět práce v předmětu Osobnostní výchova – 
jedna hodina týdně. Tento tematický okruh je zařazen i v devátém ročníku v předmětu Praktické činnosti. 

Žáci celého jednoho ročníku jsou rozděleni do skupin podle počtu všech žáků ročníku. (Při současném stavu dvou 

tříd v ročníku budou žáci rozděleni do skupin a výuka bude realizována ve dvouhodinových blocích jednou za 
čtrnáct dní.) 

Teoretická stránka předmětu bude probíhat ve školních učebnách a praktická stránka předmětu bude realizována 

v odborných pracovnách, a to: Učebna informatiky, školní dílna, kuchyňka a školní pozemek. Součástí výuky 
budou i exkurze a výstavy s aktuální tematikou. 

 

Společné strategie směřující k utváření klíčových kompetencí: 

Kompetence pracovní 

- vedeme žáky k bezpečnému používání nástrojů, nářadí, materiálů 

- vedeme žáky k dodržování bezpečnosti práce a ochrany zdraví 
- motivujeme žáky k využívání znalostí a dovedností z praktických činností pro budoucí povolání  

- vedeme žáky k chápání podstaty podnikání a rozvíjení podnikatelského myšlení 

- motivujeme žáky k vlastnímu rozhodování o dalším vzdělávání a profesní orientaci 

Kompetence k učení 

- motivujeme žáky k pozitivnímu vztahu k práci a k odpovědnosti za kvalitu práce 

- vedeme žáky k osvojování pracovních dovedností a návyků 
- vedeme žáky k volbě vhodných pracovních postupů 

- vedeme žáky k hodnocení výsledků práce 

Kompetence k řešení problémů 
- vedeme žáky k vyhledávání informací k řešení problémů 

- vedeme žáky k využívání získaných vědomostí a dovedností pro různé varianty řešení postupů práce 

- vedeme žáky ke kritickému myšlení a pomáháme jim  řešit případné nezdary při práci 
Kompetence komunikativní 

- vedeme žáky k pochopení pracovního postupu 
- vedeme žáky k využívání informačních prostředků pro kvalitní práci 

Kompetence sociální a personální 

- motivujeme žáky ke spolupráci ve skupině  
- motivujeme žáky k vytváření a dodržování pravidel práce v týmu 

- motivujeme žáky k utváření sebedůvěry a pocitu sebeuspokojení z dobře vykonané práce 

Kompetence občanské 
- vedeme žáky k zodpovědnému rozhodování podle dané situace 

- učíme žáky poskytování účinné pomoci druhému 

- učíme žáky respektovat názor druhých 
- vedeme žáky k úctě vůči hodnotám vytvořených jinými 

 

 
Začlenění průřezových témat: 

Osobnostní a sociální výchova (OSV) 

- Kooperace a kompetice 
- Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

- Seberegulace a sebeorganizace 

Environmentální výchova (ENV)  
- Vztah člověka k prostředí  

Mediální výchova (MEV) 

- Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení 
- Fungování a vliv médií ve společnosti 

 

Klasifikace vyučovacího předmětu: 
Žák je v každé hodině ohodnocen známkou, která je určena na základě jednotlivých částí daných kriterií. 

1) Přístupu žáka k plnění pracovního úkolu, jeho provedení a zhodnocení na základě daného bodového 

hodnocení, sebehodnocení a pracovního výkonu. 
2) Dodržování bezpečnosti práce, pracovního postupu a pokynů učitele, používání daného nářadí a jeho 

údržba. 

3) Žák je na každou hodinu PČ připraven i tím, že má pracovní oděv, pracovní obuv (a případně si donese 
pomůcky či materiál)  

Jestliže dvakrát nesplní bod č. 3, je klasifikován nedostatečnou známkou. V tom případě je jeho oděv a obuv 

považován za pracovní a v případě poškození za toto zodpovídají rodiče. 
Součástí celkového hodnocení je i hodnocení základních vědomostí o technických materiálech a znalostí o 

pěstování rostlin. 

Toto hodnocení se opírá o bodovací tabulku.  
 

Práce s nadanými žáky: 
- Žáci sami pracují podle technického výkresu 

- Dělají další jednoduché výrobky navíc 
 

Práce s žáky se speciálními potřebami: 
- Poskytujeme žákům dostatek času na vypracování technologického postupu 
- Ověřujeme si, zda žák pochopil psané instrukce 
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Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu 

PČ – 6. ročník 

výstupy RVP  v předmětu výstupy ŠVP  v předmětu učivo 
průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy 

PRÁCE S TECHNICKÝMI MATERIÁLY 
ČSP-9-1-01 provádí jednoduché práce s technickými 

materiály a dodržuje technologickou kázeň 

ČSP-9-1-01p získá základní vědomosti o materiálech, 
nástrojích a pracovních postupech; provádí jednoduché práce s 

technickými materiály a dodržuje technologickou kázeň 

 dokáže rozlišit základní technické materiály a načerpá základní 
znalosti o nich 

 získá základní vědomosti o materiálech 

úvod do technických prací  
obecné zásady 

dřevo, kovy, plasty 

 

ČSP-9-1-02 řeší jednoduché technické úkoly s vhodným 
výběrem materiálů, pracovních nástrojů a nářadí 

ČSP-9-1-02 řeší jednoduché technické úkoly s vhodným 

výběrem materiálů, pracovních nástrojů a nářadí 

 používá výhradně nářadí, které je určeno k tomu či onomu 
materiálu, zná jak správně s tímto nářadím přesně zacházet a 

odlišuje postupy podle druhu materiálu  

nářadí a jeho možnosti využití 
nářadí k opracování dřeva 

nářadí k opracování kovů a plastů 

 

PĚSTITELSKÉ PRÁCE, CHOVATESTVÍ 
ČSP-9-3-01 volí vhodné pracovní postupy při pěstování 

vybraných rostlin 
ČSP-9-3-01 volí vhodné pracovní postupy při pěstování 

vybraných rostlin 

 seznámí se se základními postupy pro pěstování okrasných 

dřevin, květin a bylin 

 seznámí se se základními postupy pro pěstování okrasných, 
květin  

základní podmínky pro pěstování 

okrasné rostliny, léčivé byliny a jejich údržba 

P – botanika 

ČSP-9-3-02 pěstuje a využívá květiny pro výzdobu  seznámí se se základními druhy okrasných a užitečných rostlin a 
bylin, jejich charakteristikou, zálivkou a možností použití 

jiřiny a skalničky 

vazba a aranžování květin a jehličnanů 

 

 

PČ – 7. ročník 

výstupy RVP  v předmětu výstupy ŠVP  v předmětu učivo 
průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy 

PRÁCE S TECHNICKÝMI MATERIÁLY 
ČSP-9-1-01 provádí jednoduché práce s technickými 

materiály a dodržuje technologickou kázeň 

ČSP-9-1-01p získá základní vědomosti o materiálech, 

nástrojích a pracovních postupech; provádí jednoduché práce s 

technickými materiály a dodržuje technologickou  

 rozvíjí znalosti o  základních technických materiálech  

 získá základní vědomosti o materiálech, nástrojích a pracovních 
postupech 

 provádí jednoduché práce s technickými materiály a dodržuje 
technologickou 

obecné zásady 

dřevo, kovy, plasty 

 

ČSP-9-1-02 řeší jednoduché technické úkoly s vhodným 

výběrem materiálů, pracovních nástrojů a nářadí 

ČSP-9-1-02 řeší jednoduché technické úkoly s vhodným 
výběrem materiálů, pracovních nástrojů a nářadí 

 používá výhradně nářadí, které je určeno k tomu či onomu 

materiálu, zná jak správně s tímto nářadím přesně zacházet a 

odlišuje postupy podle druhu materiálu  

nářadí a jeho možnosti využití 

nářadí k opracování dřeva 

nářadí k opracování kovů a plastů 

 

ČSP-9-1-03 organizuje a plánuje svoji pracovní činnost 

ČSP-9-1-03p organizuje svoji pracovní činnost 

 

 v logickém sledu postupuje od základních operací ke zdárnému 

dokončení výrobku 

 pod dozorem v logickém sledu postupuje od základních operací 

ke zdárnému dokončení výrobku 

didaktika pracovního postupu 

důležité technologické postupy 
OSV 

- Kooperace a kompetice 

- Řešení problémů a rozhodovací 
dovednosti 

PĚSTITELSKÉ PRÁCE, CHOVATESTVÍ 
ČSP-9-3-01 volí vhodné pracovní postupy při pěstování 

vybraných rostlin 

ČSP-9-3-01 volí vhodné pracovní postupy při pěstování 
vybraných rostlin 

 rozšiřuje si znalosti pro pěstování okrasných dřevin, květin a 
bylin 

 rozšiřuje si znalosti pro pěstování okrasných dřevin 

základní podmínky pro pěstování 
okrasné rostliny, léčivé byliny a jejich údržba 

 

ČSP-9-3-02 pěstuje a využívá květiny pro výzdobu  k rostlinám se chová slušně, neničí je, stará se o ně 

 ovládá základní možnosti estetického využití v aranžérství a 
vazbě květin 

jiřiny a skalničky 

vazba a aranžování květin a jehličnanů 

P – botanika 

ČSP-9-3-03 používá vhodné pracovní pomůcky a provádí 

jejich údržbu 
ČSP-9-3-03 používá vhodné pracovní pomůcky a provádí 

jejich údržbu 

 
 

 chová se k nářadí a k pomůckám ohleduplně, po skončení 
pracovního úkonu je odkládá na svá místa 

 chová se k nářadí a k pomůckám ohleduplně, po skončení 
pracovního úkonu je odkládá na svá místa 

základní zemědělské a zahrádkářské nástroje ENV 

- Vztah člověka k prostředí 
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PČ – 9. ročník 

výstupy RVP  v předmětu výstupy ŠVP  v předmětu učivo 
průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy 

PRÁCE S TECHNICKÝMI MATERIÁLY 
ČSP-9-1-04 užívá technickou dokumentaci, připraví si vlastní 

jednoduchý náčrt výrobku 

ČSP-9-1-04p pracuje s jednoduchou technickou dokumentací, 
orientuje se v pracovních postupech a návodech 

 

 vyzná se v technické dokumentaci a dokáže na základě 
vlastního měření  zhotovit jednoduchý technický výkres 

 pracuje s jednoduchou technickou dokumentací 

kótování M – geometrie, tělesa 

ČSP-9-3-05 dodržuje technologickou kázeň, zásady hygieny a 
bezpečnosti práce, poskytne první pomoc při úrazu, včetně 

úrazu způsobeného zvířaty 

ČSP-9-3-05p dodržuje technologickou kázeň, zásady hygieny 

a bezpečnosti práce, poskytne první pomoc při úrazu 

způsobeného zvířaty a při styku s jedovatými rostlinami 

 dokáže poskytnout první pomoc při úrazu, sestrojí jednoduchá 
nosítka a dokáže zraněného dát do stabilizované polohy 

 

 

  poskytne první pomoc při úrazu způsobeného zvířaty a při 

styku s jedovatými rostlinami 

první pomoc  

PĚSTITELSKÉ PRÁCE, CHOVATESTVÍ 
ČSP-9-3-04 prokáže základní znalost chovu drobných zvířat a 

zásad bezpečného kontaktu se zvířaty 
ČSP-9-3-04 prokáže základní znalost chovu drobných zvířat a 

zásad bezpečného kontaktu se zvířaty 

 prokáže základní teoretickou znalost z chovu včel a základní 

zásady bezpečného kontaktu s nimi 

 prokáže základní zásady bezpečného kontaktu se včelami 

obecné minimum pro začátečníky včelaření 

včela a její chov 

 

ČSP-9-3-05 dodržuje technologickou kázeň, zásady hygieny a 
bezpečnosti práce, poskytne první pomoc při úrazu, včetně 

úrazu způsobeného zvířaty 

ČSP-9-3-05p dodržuje technologickou kázeň, zásady hygieny 

a bezpečnosti práce, poskytne první pomoc při úrazu 

způsobeného zvířaty a při styku s jedovatými rostlinami 
 

 teoreticky zná základní pomůcky pro včelaření a umí je 
aplikovat 

 zná způsob jak poskytnout první pomoc při bodnutí hmyzem 
obecně 

 seznámí se, jak postupovat v případě alergika 

 seznámí se, jak postupovat v případě alergika 

úly, jejich výroba 
včelí jed 

alergeny 

P - včela 
CH – toxické látky 

OSV 

- Seberegulace a sebeorganizace 

SVĚT PRÁCE 

ČSP-9-8-01 orientuje se v pracovních činnostech vybraných 
profesí 

ČSP-9-8-01p zná pracovní činnosti vybraných profesí a má 

přehled o učebních oborech a středních školách 
 

 prezentuje získané a zpracované informace o vybraném 
povolání 

 vyhledává informace o nabídce i poptávce pracovních míst 

v regionu 

 orientuje se v otázkách práv a povinností (pracovní právo) 

 zdůvodní a obhájí svoji volbu střední školy, povolání 

 prezentuje své osobní předpoklady pro zvolené povolání 

 

trh práce 

druhy pracovišť 
charakter a druh pracovních činností 

zaměstnání 

pracovní příležitosti v regionu 
způsoby hledání zaměstnání 

práva a povinnosti zaměstnanců a zaměstnavatelů 

podnikání 

Druhy a struktura organizací 

Nejčastější formy podnikání 

OSV 

- Řešení problémů a rozhodovací 
dovednosti 

ČSP-9-8-02 posoudí své možnosti při rozhodování o volbě 
vhodného povolání a profesní přípravy 

ČSP-9-8-02p posoudí své možnosti v oblasti profesní, 

případně pracovní orientace přihlédnutím k potřebám běžného 
života 

 

 na základě školních výsledků zvolí vhodné zaměření dalšího 
vzdělání 

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

 

sebehodnocení  

ČSP-9-8-03 využije profesní informace a poradenské služby 

pro výběr vhodného vzdělávání 
ČSP-9-8-03p využije profesní informace a poradenské služby 

pro výběr vhodného dalšího vzdělávání 

 orientuje se v brožurách týkajících se středoškolského 
vzdělávání  

 využije profesní informace a poradenské služby pro výběr 
vhodného dalšího vzdělávání 

informační systém  

ČSP-9-8-04 prokáže v modelových situacích schopnost 

prezentace své osoby při vstupu na trh práce 

ČSP-9-8-04p prokáže v modelových situacích prezentaci své 

 vyhledává a zpracovává informace o zaměstnáních 

 prokáže v modelových situacích prezentaci své osoby 

 využije poradenské služby pro výběr vhodného dalšího 

vzdělávání 

prezentace MEV 

- Kritické čtení a vnímání mediálních 

sdělení 
- Fungování a vliv médií ve 
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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 

 

 

společnosti 

SVĚT PRÁCE 

ČSP-9-8-01 orientuje se v pracovních činnostech vybraných 

profesí 
ČSP-9-8-01p zná pracovní činnosti vybraných profesí a má 

přehled o učebních oborech a středních školách 

 

 získá informace o vybrané profesi, vhodnou formou je 

prezentuje ostatním 

 má přehled o učebních oborech a středních školách 
 

Dvoudenní kurz volby povolání  

Burza povolání 

znaky povolání 
požadavky na uchazeče o povolání; trh práce 

MEV 

- Kritické čtení  a vnímání 

mediálních sdělení 

ČSP-9-8-02 posoudí své možnosti při rozhodování o volbě 
vhodného povolání a profesní přípravy 

ČSP-9-8-02p posoudí své možnosti v oblasti profesní, 

případně pracovní orientace přihlédnutím k potřebám běžného 

života 

 

 porovnává své osobní předpoklady s požadavky na vykonávání 
dané profese 

 využívá výsledků různých testů a dotazníků pro získání 
informací o své osobě 

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

 

Dvoudenní kurz volby povolání  

Sebepoznávání 

osobní zájmy a cíle 

tělesný a zdravotní stav 

techniky sebepoznávání  

OSV 

- Hodnoty, postoje, praktická etika 

- Sebepoznávání a sebepojetí 

ČSP-9-8-03 využije profesní informace a poradenské služby 
pro výběr vhodného vzdělávání 

ČSP-9-8-03p využije profesní informace a poradenské služby 

pro výběr vhodného dalšího vzdělávání 
 

ČSP-9-8-04 prokáže v modelových situacích schopnost 
prezentace své osoby při vstupu na trh práce 

ČSP-9-8-04p 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 základě vyhodnocování psychotestů posuzuje své vlastní 
předpoklady pro zvolenou profesi 

 orientuje se v Atlase škol 

 vyhledává potřebné informace o středních školách 

 prokáže v modelových situacích prezentaci své osoby 

 je seznámen s právy a povinnostmi 

 je seznámen s využitím poradenské pomoci 

Dvoudenní kurz volby povolání  

Možnosti vzdělávání 

náplň učebních a studijních oborů, přijímací řízení, 

dosažené vzdělání, struktura středního školství 

VDO 

- Občanská společnost a škola 

 

 


