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I. 7 PČ   Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Předmět: Praktické činnosti (PČ) 
 

Charakteristika vyučovacího předmětu: 
Obsahové vymezení předmětu: 

Předmět PČ postihuje  široké spektrum pracovních činností a technologií, vede žáky k získávání základních 

uživatelských dovedností v různých oborech lidské činnosti a přispívá k vytváření životní a profesní orientace 
žáků. 

Vychází z konkrétních životních situací, v nichž žáci přicházejí do přímého kontaktu s lidskou činností a technikou 

v jejich rozmanitých podobách a širších souvislostech. 
Cíleně se zaměřuje na praktické pracovní dovednosti a návyky a doplňuje celé základní vzdělání o důležitou složku 

nezbytnou pro uplatnění člověka v dalším životě a ve společnosti. Je založen na tvůrčí myšlenkové spoluúčasti 

žáků. 
 

Vzdělávací obsah je rozdělen na čtyři tematické okruhy: 

- Práce s drobným materiálem 

- Konstrukční činnosti 

- Pěstitelské práce 

- Příprava pokrmů 
 

Časové a organizační vymezení předmětu: 

1. až 5. ročník po 1 vyučovací hodině týdně 
Výuka probíhá ve třídách, popřípadě ve školní kuchyňce / Příprava pokrmů/ , či na školním pozemku /Pěstitelské 

práce/. Informatika probíhá v učebně informatiky. 

 

Společné strategie směřující k utváření klíčových kompetencí: 
- vedeme žáky k pozitivnímu vztahu k práci  a k odpovědnosti za kvalitu svých i společných výsledků práce 

- vedeme žáky k osvojení základních pracovních dovedností a návyků z různých pracovních oblastí 
- chceme žáky naučit organizovat a plánovat práci, používat vhodné nástroje, nářadí a pomůcky při práci i 

v běžném životě 

- aktivujeme žáky k vytrvalosti a soustavnosti při plnění zadaných úkolů, k uplatňování tvořivosti a vlastních 
nápadů při pracovní činnosti a k vynakládání úsilí na dosažení kvalitního výsledku 

vedeme žáky k autentickému a objektivnímu poznávání světa, k potřebné sebedůvěře, k novému postoji a 

hodnotám ve vztahu k práci člověka, technice a životnímu prostředí. 
 

 
Začlenění průřezových témat: 
Osobnostní a sociální výchova (OSV) 

- Kreativita 

- Komunikace  
- Kooperace a kompetice 

Environmentální výchova (ENV) 

- Vztah člověka k prostředí 
 

Klasifikace vyučovacího předmětu: 
V předmětu praktické činnosti hodnotíme: 
přístup žáka k plnění pracovního úkolu a jeho provedení 

dodržování bezpečnosti práce 

správná manipulace s pracovním náčiním 

používání pracovních pomůcek, dodržování pracovního postupu a pokynů učitele 

připravenost pomůcek na vyučovací hodinu 

 

Práce s nadanými žáky: 
dělají další jednoduché výrobky navíc 

pomoc pomalejším žákům 

možnost pracovat samostatně 
 

Práce s žáky se speciálními potřebami: 
poskytujeme žákům dostatek času na vypracování úkolu, tolerujeme pomalejší tempo 
ověřujeme si pochopení daných instrukcí 

- poskytujeme individuální pomoc při obtížích 

 

 



 

   2 

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu 

PČ - 1.  ročník 

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

mezipředmětové vztahy 

PRÁCE S DROBNÝM MATERIÁLEM 

ČSP-3-1-01 vytváří jednoduchými postupy různé předměty z 

tradičních i netradičních materiálů 

ČSP-3-1-01p zvládá základní manuální dovednosti při práci s 
jednoduchými materiály a pomůckami; vytváří jednoduchými 

postupy různé předměty z tradičních i netradičních materiálů 

 vyrábí jednodušší předměty z běžných materiálů  

 vyrábí jednoduché předměty z různých materiálů 

materiály a jejich vlastnosti 
použití nástrojů a pomůcek, bezpečnost  

M – modeluje počet daných předmětů, 
číslice 

ČS, ČJ– modelování písmen,ovoce, 

zeleniny, zvířat 

ČSP-3-1-02 pracuje podle slovního návodu a předlohy 

ČSP-3-1-02 pracuje podle slovního návodu a předlohy 
 pracuje pod slovním vedením učitele s velkou podporou 
názorné předlohy 

 pracuje pod slovním vedením učitele s velkou podporou 
názorné předlohy a s dopomocí učitele 

  

PĚSTITELSKÉ PRÁCE 

ČSP-3-3-01 provádí pozorování přírody, zaznamená a 
zhodnotí výsledky pozorování 

ČSP-3-3-01p provádí pozorování přírody v jednotlivých 

ročních obdobích a popíše jeho výsledky 

 pozoruje přírodu a přírodní děje pod vedením učitele 

 pozoruje přírodu a přírodní děje pod vedením učitele 

pozorování a hodnocení dějů v přírodě 

význam pokojových rostlin a základní péče o ně 

ČS – střídání ročních období, - rostliny 

VV – maluje výsledky pozorování 

ČSP-3-3-02 pečuje o nenáročné rostliny 

ČSP-3-3-02 pečuje o nenáročné rostliny 
 seznamuje se s péčí o rostliny 

 seznamuje se s péčí o rostliny 

  

PŘÍPRAVA POKRMŮ 

ČSP-3-4-01 připraví tabuli pro jednoduché stolování 

ČSP-3-4-01připraví stůl pro jednoduché stolování  

 společně připraví tabuli pro stolování 

 pod vedením učitele připraví stůl pro běžné stolování 

 
základy stolování 

 

ČSP-3-4-02 chová se vhodně při stolování 
ČSP-3-4-02 chová se vhodně při stolování 

 chová se slušně při stolování 

 chová se slušně při stolování 

  

PČ - 2. ročník 

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

mezipředmětové vztahy 

PRÁCE S DROBNÝM MATERIÁLEM 

ČSP-3-1-01 vytváří jednoduchými postupy různé předměty z 

tradičních i netradičních materiálů 
ČSP-3-1-01p zvládá základní manuální dovednosti při práci s 

jednoduchými materiály a pomůckami; vytváří jednoduchými 

postupy různé předměty z tradičních i netradičních materiálů 

 vyrábí jednodušší předměty z běžných materiálů   

 vyrábí jednoduché předměty z různých materiálů 

 materiály a jejich vlastnosti 

používání pracovních nástrojů, bezpečnost 

výroba jednoduchých předmětů 

ČS – roční období, tradice  

ČSP-3-1-02 pracuje podle slovního návodu a předlohy 

ČSP-3-1-02 pracuje podle slovního návodu a předlohy 
 pracuje pod vedením učitele s podporou názorné předlohy 

 pracuje pod slovním vedením učitele s velkou podporou 
názorné předlohy a s dopomocí učitele 

  

KONSTRUKČNÍ ČINNOSTI 

ČSP-3-2-01 zvládá elementární dovednosti a činnosti při práci 

se stavebnicemi 
ČSP-3-2-01 zvládá elementární dovednosti a činnosti při práci 

se stavebnicemi 

 pracuje s jednoduchými stavebnicemi s pomocí učitele 

 pracuje s jednoduchými stavebnicemi s pomocí učitele 

 stavebnice ČS – dopravní prostředky, stavba domu 

PĚSTITELSKÉ PRÁCE 

ČSP-3-3-01 provádí pozorování přírody, zaznamená a 

zhodnotí výsledky pozorování 

ČSP-3-3-01p provádí pozorování přírody v jednotlivých 
ročních obdobích a popíše jeho výsledky 

 pozoruje a zapisuje děje v přírodě pod vedením učitele, 
společně vyhodnocuje výsledky 

 pozoruje přírodu a přírodní děje pod vedením učitele 

pozorování a zapisování dějů v přírodě, hodnocení 
výsledků 

ČS – práce na zahradě, práce v sadu 

ČSP-3-3-02 pečuje o nenáročné rostliny 

ČSP-3-3-02 pečuje o nenáročné rostliny 
 pečuje o pokojové rostliny pod vedením učitele 

 seznamuje se s péčí o rostliny 

péče o pokojové rostliny   

PŘÍPRAVA POKRMŮ 

ČSP-3-4-01 připraví tabuli pro jednoduché stolování 

ČSP-3-4-01p upraví stůl pro jednoduché stolování  

 společně připraví tabuli pro stolování 

 pod vedením učitele připraví stůl pro běžné stolování 

 

základy stolování 

 

ČSP-3-4-02 chová se vhodně při stolování 
ČSP-3-4-02 chová se vhodně při stolování 

 chová se slušně při stolování 

 chová se slušně při stolování 
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PČ - 3. ročník 

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

mezipředmětové vztahy 

PRÁCE S DROBNÝM MATERIÁLEM 

ČSP-3-1-01 vytváří jednoduchými postupy různé předměty z 

tradičních i netradičních materiálů 

ČSP-3-1-01p zvládá základní manuální dovednosti při práci s 
jednoduchými materiály a pomůckami; vytváří jednoduchými 

postupy různé předměty z tradičních i netradičních materiálů 

 

 vyrábí jednoduché předměty z různých materiálů   

 vyrábí jednoduché předměty z různých materiálů   

 
Materiály, jejich vlastnosti a využití 

 

 
funkce a používání nástrojů, bezpečnost práce 

předloha 

ČS – vlastnosti tuhých látek, tradice o 
Vánocích a Velikonocích 

Vv – výtvarné provedení výrobků 

ENV 

- Vztah člověka k  prostředí 

OSV 

- Kreativita 

ČSP-3-1-02 pracuje podle slovního návodu a předlohy 

ČSP-3-1-02 pracuje podle slovního návodu a předlohy 
 pracuje podle slovního návodu učitele a předlohy 

 pracuje pod vedením učitele s podporou názorné předlohy 

  

KONSTRUKČNÍ ČINNOSTI 

ČSP-3-2-01 zvládá elementární dovednosti a činnosti při práci 

se stavebnicemi 
ČSP-3-2-01 zvládá elementární dovednosti a činnosti při práci 

se stavebnicemi 

 pracuje s jednoduchými stavebnicemi 

 vyrábí jednoduché modely 

 pracuje s jednoduchými stavebnicemi 

 stavebnice  

PĚSTITELSKÉ PRÁCE 

ČSP-3-3-01 provádí pozorování přírody, zaznamená a 
zhodnotí výsledky pozorování 

ČSP-3-3-01p provádí pozorování přírody v jednotlivých 

ročních obdobích a popíše jeho výsledky 

 pozoruje přírodu, jednoduše zaznamenává a hodnotí výsledky 
svého pozorování 

 pozoruje a zapisuje děje v přírodě pod vedením učitele, 
společně vyhodnocuje výsledky 

pozorování , zapisování a hodnocení dějů v přírodě ČS – děje a základní zákonitosti 

v přírodě,  

ČSP-3-3-02 pečuje o nenáročné rostliny 

ČSP-3-3-02 pečuje o nenáročné rostliny 
 pečuje správně o pokojovou rostlinu 

 stará se o rostlinu vypěstovanou ze semene 

 pečuje o pokojové rostliny pod vedením učitele 

 

základní podmínky pěstování rostlin 

ČS – poznatky o rostlinách 

 
PŘÍPRAVA POKRMŮ 

ČSP-3-4-01 připraví tabuli pro jednoduché stolování 
ČSP-3-4-01p upraví stůl pro jednoduché stolování  

 

 připravuje tabuli pro jednoduché stolování 

 připraví stůl pro běžné stolování 

 

základy stolování 

ČS – zdravá strava 

Vv - dekorativní práce 
ČJ – sloh – konverzace u stolu, slušné 

chování 

ČSP-3-4-02 chová se vhodně při stolování 
ČSP-3-4-02 chová se vhodně při stolování 

 chová se slušně při stolování 

 chová se slušně při stolování 

  

 

PČ - 4.  ročník 
výstupy RVP  v předmětu výstupy ŠVP  v předmětu učivo průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy 

PRÁCE S DROBNÝM MATERIÁLEM 

ČSP-5-1-01 vytváří přiměřenými pracovními operacemi a 

postupy na základě své představivosti různé výrobky z daného 

materiálu 

ČSP-5-1-01p vytváří přiměřenými pracovními postupy různé 

výrobky z daného materiálu 

 vyrábí výrobky z různorodých materiálů   

 vyrábí jednoduché předměty z různých materiálů   

výrobky z různorodých materiálů 
vlastnosti  a využití materiálů v praxi 

VV – tvořivost a fantazie 

ČSP-5-1-02 využívá při tvořivých činnostech s různým 

materiálem prvky lidových tradic 

ČSP-5-1-02p využívá při tvořivých činnostech s různým 

materiálem vlastní fantazii 

 seznamuje se s prvky lidové tvorby v pracovních činnostech 

 tvoří dle vlastní fantazie 

lidová tvorba ČJ – lidová tvořivost 

ČS – lidové tradice 

ČSP-5-1-03 volí vhodné pracovní pomůcky, nástroje a náčiní 
vzhledem k použitému materiálu 

ČSP-5-1-03 volí vhodné pracovní pomůcky, nástroje a náčiní 

vzhledem k použitému materiálu 

 

 využívá vhodných  pracovních nástrojů a pomůcek 

 pod vedením učitele využívá vhodných pracovních nástrojů a 
pomůcek 

pracovní nástroje a bezpečnost práce 
 organizace práce 
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ČSP-5-1-04 udržuje pořádek na pracovním místě a dodržuje 
zásady hygieny a bezpečnosti práce; poskytne první pomoc při 

úrazu 

ČSP-5-1-04p udržuje pořádek na pracovním místě a dodržuje 
zásady hygieny a bezpečnosti práce; poskytne první pomoc při 

drobném poranění 

 dbá na bezpečnost práce, dodržuje hygienické zásady 

 poskytne první pomoc při úrazu 

 dbá na bezpečnost práce, dodržuje hygienické zásady 

 poskytne první pomoc při drobném poranění 

bezpečnost a hygiena při práci 
základy první pomoci 

 

KONSTRUKČNÍ ČINNOSTI 

ČSP-5-2-01 provádí při práci se stavebnicemi jednoduchou 

montáž a demontáž 

ČSP-5-2-01 provádí při práci se stavebnicemi jednoduchou 
montáž a demontáž 

 pracuje s různými stavebnicemi 

 pracuje s různými stavebnicemi 

montáž a demontáž   

ČSP-5-2-02 pracuje podle slovního návodu, předlohy, 

jednoduchého náčrtu 

ČSP-5-2-02 pracuje podle slovního návodu, předlohy, 
jednoduchého náčrtu 

 pracuje s návodem, předlohou a jednoduchým náčrtkem 

 pracuje podle slovního návodu učitele, předlohy a jednoduchého 
náčrtku 

práce s návodem,předlohou, náčrtkem ČJ – čtení s porozuměním 

  

ČSP-5-2-03 dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce, 

poskytne první pomoc při úrazu 

ČSP-5-2-03p udržuje pořádek na svém pracovním místě, 

dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce, poskytne první 

pomoc při drobném úrazu 
- zná funkci a užití jednoduchých pracovních nástrojů a 

pomůcek 

 dodržuje zásady bezpečnosti a hygieny práce 

 poskytne první pomoc při úrazu 

 dbá na bezpečnost práce, dodržuje hygienické zásady 

 poskytne první pomoc při drobném úrazu 

 pod vedením učitele využívá vhodných pracovních nástrojů a 
pomůcek 

základy první pomoci, zásady bezpečnosti  

PĚSTITELSKÉ PRÁCE 

ČSP-5-3-01 provádí jednoduché pěstitelské činnosti, 
samostatně vede pěstitelské pokusy a pozorování 

ČSP-5-3-01p zná základní podmínky a postupy pro pěstování 

vybraných rostlin 

 při pěstitelských činnostech  zakládá  pokusy a vede pozorování 

 pečuje správně o pokojovou rostlinu 

 stará se o rostlinu vypěstovanou ze semene 

pěstování rostlin, pokus, pozorování ČS – učivo o rostlinách 

 

ČSP-5-3-02 ošetřuje a pěstuje podle daných zásad pokojové i 

jiné rostliny 

ČSP-5-3-02p ošetřuje a pěstuje podle daných zásad pokojové i 
jiné rostliny a provádí pěstitelská pozorování  

 stará se o pokojovou květinu, uplatňuje zásady správné péče o 

rostliny 

 pečuje správně o pokojovou rostlinu 

péče o pokojové rostliny 

podmínky pro pěstování rostlin 

 

ČSP-5-3-03 volí podle druhu pěstitelských činností správné 

pomůcky, nástroje a náčiní 

ČSP-5-3-03 volí podle druhu pěstitelských činností správné 
pomůcky, nástroje a náčiní 

 uvede příklady použití některých pomůcek, nástrojů a náčiní 

 zná funkci a užití jednoduchých pracovních nástrojů a pomůcek 

 pracovní pomůcky, nástroje a náčiní  

ČSP-5-3-04 dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce; 

poskytne první pomoc při úrazu 

ČSP-5-3-04p dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce; 
poskytne první pomoc při úrazu na zahradě 

 dodržuje zásady bezpečnosti a hygieny 

 dodržuje zásady bezpečnosti a hygieny 

  

PŘÍPRAVA POKRMŮ 

ČSP-5-4-01 orientuje se v základním vybavení kuchyně  

ČSP-5-4-01p zná základní vybavení kuchyně  

 vyjmenuje základní vybavení kuchyně a jeho využití 

 zná základní vybavení kuchyně  

základní vybavení kuchyně  

ČSP-5-4-02 připraví samostatně jednoduchý pokrm 

ČSP-5-4-02 připraví samostatně jednoduchý pokrm 
 připraví jednoduchý pokrm 

 připraví jednoduchý pokrm 

příprava  jednoduchého pokrmu ČS – potraviny 

ČSP-5-4-03 dodržuje pravidla správného stolování a 

společenského chování 

ČSP-5-4-03p dodržuje pravidla správného stolování a 
společenského chování při stolování 

 dodržuje pravidla správného stolování 

 dodržuje pravidla správného stolování 

pravidla správného stolování 

jednoduchá úprava stolu 

 

ČSP-5-4-04 udržuje pořádek a čistotu pracovních ploch, 

dodržuje základy hygieny a bezpečnosti práce; poskytne první 

pomoc i při úrazu v kuchyni 
ČSP-5-4-04 udržuje pořádek a čistotu pracovních ploch, 

dodržuje základy hygieny a bezpečnosti práce; poskytne první 

pomoc i při úrazu v kuchyni 
         -           uplatňuje zásady správné výživy 

 udržuje pořádek a čistotu pracovních ploch, dodržuje zásady 

hygieny a bezpečnosti práce, poskytne první pomoc při úrazu 
v kuchyni 

hygiena a bezpečnost , první pomoc  

 dodržuje zásady bezpečnosti a hygieny v kuchyni 

 poskytne základní první pomoc 

 zná zásady správné výživy 
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PČ - 5. ročník 
PRÁCE S DROBNÝM MATERIÁLEM 

ČSP-5-1-01 vytváří přiměřenými pracovními operacemi a 

postupy na základě své představivosti různé výrobky z daného 
materiálu 

ČSP-5-1-01p vytváří přiměřenými pracovními postupy různé 

výrobky z daného materiálu 

 pracuje s různorodými materiály 

 pracuje s různorodými materiály 

výrobky z různorodých materiálů 

vlastnosti  a využití materiálů v praxi 

VV – tvořivost a fantazie 

ČSP-5-1-02 využívá při tvořivých činnostech s různým 
materiálem prvky lidových tradic 

ČSP-5-1-02p využívá při tvořivých činnostech s různým 

materiálem vlastní fantazii 

 využívá  prvky lidové tvorby 

 tvoří dle své fantazie 

lidová tvorba ČJ – lidová tvořivost 
ČS – lidové tradice 

ČSP-5-1-03 volí vhodné pracovní pomůcky, nástroje a náčiní 

vzhledem k použitému materiálu 

ČSP-5-1-03 volí vhodné pracovní pomůcky, nástroje a náčiní 
vzhledem k použitému materiálu 

 vybírá vhodné pracovní pomůcky a nástroje 

 vybírá vhodné pracovní pomůcky a nástroje 

pracovní nástroje a bezpečnost práce 

volba vhodných pracovních postupů, organizace práce 

 

ČSP-5-1-04 udržuje pořádek na pracovním místě a dodržuje 

zásady hygieny a bezpečnosti práce; poskytne první pomoc při 

úrazu 

ČSP-5-1-04p udržuje pořádek na pracovním místě a dodržuje 

zásady hygieny a bezpečnosti práce; poskytne první pomoc při 

drobném poranění 

 dbá na bezpečnost práce, dodržuje hygienické zásady 

 poskytne první pomoc při úrazu 

 dbá na bezpečnost práce, dodržuje hygienické zásady 

 poskytne první pomoc při drobném úrazu 

bezpečnost a hygiena při práci 

základy první pomoci 

 

KONSTRUKČNÍ ČINNOSTI 

ČSP-5-2-01 provádí při práci se stavebnicemi jednoduchou 

montáž a demontáž 

ČSP-5-2-01 provádí při práci se stavebnicemi jednoduchou 

montáž a demontáž 

 montuje a demontuje výrobky ze stavebnice 

 montuje a demontuje výrobky ze stavebnice 

montáž a demontáž  stavebnic,  modely  

ČSP-5-2-02 pracuje podle slovního návodu, předlohy, 

jednoduchého náčrtu 

ČSP-5-2-02 pracuje podle slovního návodu, předlohy, 

jednoduchého náčrtu 

 pracuje s návodem, předlohou a jednoduchým náčrtem 
v logickém sledu 

 pracuje s návodem, předlohou a jednoduchým náčrtkem 

 

práce s návodem. předlohou a náčrtkem  

ČSP-5-2-03 dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce, 

poskytne první pomoc při úrazu 

ČSP-5-2-03p udržuje pořádek na svém pracovním místě, 
dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce, poskytne první 

pomoc při drobném úrazu 
- zná funkci a užití jednoduchých pracovních nástrojů a 
pomůcek 

 dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce 

 poskytne první pomoc 

 dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce 

 poskytne první pomoc 

 zná jednoduché pracovní pomůcky a nástroje 

bezpečnost a hygiena při práci  

PĚSTITELSKÉ PRÁCE 

ČSP-5-3-01 provádí jednoduché pěstitelské činnosti, 

samostatně vede pěstitelské pokusy a pozorování 
ČSP-5-3-01p zná základní podmínky a postupy pro pěstování 

vybraných rostlin 

 provádí jednoduché pěstitelské činnosti 

 provádí pěstitelské pokusy a vede pozorování 

 provádí jednoduché pěstitelské činnosti 

pěstování rostliny ze semene na zahradě – dle možností  

 

ČSP-5-3-02 ošetřuje a pěstuje podle daných zásad pokojové i 
jiné rostliny 

ČSP-5-3-02p ošetřuje a pěstuje podle daných zásad pokojové i 

jiné rostliny a provádí pěstitelská pozorování  

 doplňuje své znalosti o pěstování rostlin 

 provádí jednoduché pěstitelské činnosti a vede pozorování 

zásady pěstování  rostliny ČS – rostliny, drogy 
 

ČSP-5-3-03 volí podle druhu pěstitelských činností správné 
pomůcky, nástroje a náčiní 

ČSP-5-3-03 volí podle druhu pěstitelských činností správné 

pomůcky, nástroje a náčiní 

 vhodně zvolí některé pomůcky, nástroje a náčiní  

 zvolí některé pomůcky, nástroje a náčiní 

Nástroje a náčiní  

ČSP-5-3-04 dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce; 

poskytne první pomoc při úrazu 

ČSP-5-3-04p dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce; 
poskytne první pomoc při úrazu na zahradě 

 dodržuje zásady bezpečnosti a hygieny, zdokonaluje techniku 

poskytování první pomoci 

 dodržuje zásady bezpečnosti a hygieny 

 poskytne základní první pomoc 

hygiena a bezpečnost , první pomoc  

PŘÍPRAVA POKRMŮ 

ČSP-5-4-01 orientuje se v základním vybavení kuchyně  

ČSP-5-4-01p zná základní vybavení kuchyně  

 orientuje se v základním vybavení kuchyně 

 zná základní vybavení kuchyně 

vybavení kuchyně  



 

   6 

ČSP-5-4-02 připraví samostatně jednoduchý pokrm 

ČSP-5-4-02 připraví samostatně jednoduchý pokrm 
 připraví samostatně jednoduchý pokrm 

 připraví samostatně jednoduchý pokrm 

příprava pokrmu 
 

ČS – potraviny 

ČSP-5-4-03 dodržuje pravidla správného stolování a 

společenského chování 

ČSP-5-4-03p dodržuje pravidla správného stolování a 

společenského chování při stolování 

 dodržuje pravidla správného stolování a společenského chování 

 dodržuje pravidla správného stolování a společenského chování 

základní zásady při stolování  

ČSP-5-4-04 udržuje pořádek a čistotu pracovních ploch, 
dodržuje základy hygieny a bezpečnosti práce; poskytne první 

pomoc i při úrazu v kuchyni 

ČSP-5-4-04 udržuje pořádek a čistotu pracovních ploch, 
dodržuje základy hygieny a bezpečnosti práce; poskytne první 

pomoc i při úrazu v kuchyni 
         -           uplatňuje zásady správné výživy 

 udržuje pořádek a čistotu, dodržuje zásady hygieny a 
bezpečnosti práce 

 poskytne první pomoc v kuchyni 

 dodržuje zásady bezpečnosti a hygieny v kuchyni 

 poskytne základní první pomoc 

 zná zásady správné výživy 

hygiena a bezpečnost, první pomoc při úraze v kuchyni OSV 
- Komunikace 

- Kooperace a kompetice 

 


