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Základní škola Karlovy Vary, Konečná 25, příspěvková organizace 

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM S NÁZVEM „Škola pro děti I.“ 

Dodatek č. 1: Pracovní činnosti – 2. stupeň, 9. ročník 

Číslo jednací:   2022/34/Hod                   A/5 

Koordinátorka: Mgr. Šárka Neumannová 

Školská rada projednala dne: 6. 9. 2021 

Pedagogická rada projednala dne: 31. 8. 2021 

Dodatek č.1 nabývá platnosti ode dne: 7. 9. 2021 

Dodatek č.1 nabývá účinnosti ode dne: 7. 9. 2021 

Změny v ŠVP budou prováděny formou číslovaných písemných dodatků. 
 

V souladu se školským zákonem, souvisejícími právními předpisy a s přihlédnutím k místním podmínkám školy vydávám tento Dodatek č. 1: 
Pracovní činnosti – 9. ročník. Dodatek č. 1 upravuje obsah učiva a školní výstupy pracovních činnostech v 9. ročníku. 
Dodatek č. 1 ŠVP ,,Škola pro děti I‘‘ upravuje kapitoly 5.9.2 Pracovní činnosti - 2. stupeň, 9. ročník. 
V Karlových Varech dne 7. 9. 2021 ………………………………………………………. 

Mgr. Radka Hodačová, ředitelka školy 
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Pracovní činnosti - 2. stupeň, 9. ročník 
 
 

Vzdělávací oblast Člověk a svět práce 

Vyučovací předmět Pracovní činnosti 

Období - ročník 9. ročník 

 

 

Charakteristika vyučovacího pracovní činnosti - 2. stupeň 
 

1. ORGANIZAČNÍ, ČASOVÉ A OBSAHOVÉ VYMEZENÍ 

 
- Vyučování je realizováno ve všech ročnících 2.stupně v relativně samostatných okruzích odpovídajících tematickým okruhům „Práce s 

technickými materiály a Příprava pokrmů 

- Při své znalostní (teoretické) složce spočívající v základním poučení o materiálech, nářadí, pracovních postupech, technologiích a při svém 

integrativním charakteru spočívajícím ve využívání znalostí získaných v řadě jiných oblastech vzdělávání, má vyučovací předmět pro svůj 

dominující činnostní charakter nezastupitelné místo ve výuce, je-li spojen s prací na výrobku 

- Obsah vyučovacího předmětu „Pracovní činnosti je tvořen částí obsahu vzdělávacího oboru „Člověk a svět práce“ pro II. stupeň a jsou v něm 

integrovány tematické okruhy průřezových témat. Vede k naplnění očekávaných výstupů RVP ZV 

- Vysoká hodnota vlastníma rukama žákem vytvořeného „výrobku“ je přirozeným pedagogickým prostředkem, navazujícím na předchozí vývoj 
žáka, pro posilování jeho kompetencí v rámci tematických okruhů průřezového tématu „Osobnostní a sociální výchova“ (práci zůstává její 

mailto:zskonecna@zskonecnakv.cz


Základní škola Karlovy Vary, Konečná 25, příspěvková organizace 
Konečná 917/25, Rybáře, 360 05 Karlovy Vary 
Tel.: 353 564 119, e-mail: zskonecna@zskonecnakv.cz 
IČO: 49753754, datová schránka: feimmj2, číslo účtu školy: 0800448399/0800 

 

 

 

 

nezastupitelný socializační charakter). Zároveň umožňuje postupně zpřesňovat představu žáka o vlivu výroby na okolní svět a tím je s ním 
propojen. 

 

- Prožitkem získanou zkušenost při řešení problémů při „práci“ na svém „výrobku“ nelze žákům nahradit čímkoliv jiným, zejména je-li žákům 
umožněno tento dokončit 

 
- Vyučovací předmět pracovní činnosti 

- seznamuje s nástroji, nářadím, pomůckami a další dostupnou technikou pro ruční opracování a jednoduchými pracovními postupy při 

jejich používání 

- seznamuje s technickou dokumentací, vybavuje základními dovednostmi pro vytváření jednoduchých technických podkladů pro vlastní 

činnost 

- umožňuje poznat vlastnosti některých vybraných surovin a materiálů a jejich užité vlastnosti 
 

- umožňuje získat základní a praktické dovednosti a návyky na úrovni momentální fyzické zdatnosti žáka při ručním opracování 

dostupných a vhodných materiálů 

- rozvíjí návyky pro dodržování hygieny, bezpečnosti a ochraně zdraví při práci 
 

- seznamuje se základy organizace a plánování práce, umožňuje jejich realizaci na malých projektech skupinami žáků 
 

- rozšiřuje znalosti o různých oborech lidské činnosti ve světě řemesel a techniky, formách fyzické a duševní práce, což přispívá k 

orientaci při volbě vlastní budoucí profese 

- formuje osobnost žáka rozvíjením celé řady jeho vlastností, motorických i tvořivých schopností a dovedností potřebných v běžném 

životě 

- Vyučovací předmět pracovní je na druhém stupni vyučován jako samostatný předmět v ročnících: 
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8. ročník - 1 hodina týdně, respektive 2 hodiny jednou za 14 dní , práce s technickými materiály, příprava pokrmů 

9. ročník -1 hodina týdně, respektive 2 hodiny jednou za 14 dní, práce s technickými materiály, příprava pokrmů 

Všichni žáci 8. a 9. ročníku se učí práci s technickými materiály a přípravě pokrmů 

Výuka probíhá ve školní dílně a ve školní kuchyňce. 
 
 

2. VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE - KLÍČOVÉ KOMPETENCE 
 

1. Kompetence k učení 
- zadáváme žákům samostatné nebo maloskupinové práce vyžadující aplikaci teoretických poznatků 
- vyžadujeme od žáků vhodné rozvržení vlastní práce 
- umožňujeme žákům ve vhodných případech realizovat vlastní nápady a náměty ke zhotovení výrobku 
- podporujeme žáky ve vyhledávání potřebných informací ke zvládnutí zadané nebo vlastní práce 

 

2. Kompetence k řešení problémů 
- vytváříme pro žáky praktické problémové úlohy a situace, při nichž je nutné řešit praktické problémy 
- nabízíme žákům k řešení úkoly, které vyžadují propojení znalostí z více vyučovacích předmětů i využití praktických dovedností z 

různých oblastí lidské činnosti, a tudíž i více přístupů k vyřešení 
- vedeme žáky k vytrvalosti při případném nezdaru a k dokončení započatého úkolu 
- iniciujeme u žáků sebereflexi na základě jimi zvoleného způsobu řešení problému (díky okamžitým účinkům jejich jednání je vede 

ke kritickému myšlení, uvážlivým rozhodnutím a jejich obhajobě, uvědomování si zodpovědnosti za svá rozhodnutí 

- sledujeme průběžně, jak žáci řešení problémů prakticky zvládají 
 
 

3. Kompetence komunikativní 
- vedeme žáky k používání správné terminologie při prezentaci vlastní činnosti, k vyjádření myšlenek a názorů v logickém sledu 

podle postupu práce, výstižně a souvisle 
- vedeme žáky k porozumění grafickému technickému jazyku a k jeho používání při řešení technických problémů 
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4. Kompetence sociální a personální 
- vedeme žáky k poznání potřeby a důsledků přijetí určité role v pracovní skupině, kterou ovlivňují kvalitu společné práce 
- vedeme žáky k rozlišování osobních a pracovních vztahů, k vnímání rizika při snaze o poskytnutí nedokonalé pomoci druhým 

(vědomosti, fyzická zdatnost, nabytá zručnost, …), která by mohla spíš ohrozit rozvoj či zdraví druhého 

- vedeme žáky k hlubšímu pochopení smyslu pravidel uvedených v provozním řádu dílny 
- podporujeme žáky ve vytváření pozitivní představy o sobě samých, o vlastní schopnosti získat odpovídající pracovní dovednosti 

 
5. Kompetence občanská 

- vedeme žáky při jejich pracovní činnosti k vnímání možnosti vzniku situací ohrožujících zdraví a život jejich nebo jiného, k jejich 
rozeznání a k jejich předcházení a v případě jejich vzniku svým chováním a dle svých možností účinnou pomocí tyto krizové situace 
zvládat - chovat se zodpovědně 

- vedeme žáky k účasti na soutěžích řemeslného nebo technického zaměření 
- vedeme žáky prostřednictvím přímého kontaktu s ostatními, s materiálem a pracovními prostředky a zavedenými pravidly jednání 

a podle dané situace k možnosti pochopit základní principy, na nichž spočívají společenské normy a zákony, uvědomit si důsledky 
svých práv i povinností při výuce, přijímat odpovědnost za svou činnost a zrealizované změny ve svém okolí 

 
 

6. Kompetence pracovní 
- vedeme žáky k osvojení si a rozvíjení správných a bezpečných pracovních dovedností a návyků, k volbě vhodných materiálů, 

nástrojů a vybavení, k volbě vhodných a efektivních postupů při realizaci výrobků, k pořádku na svém pracovišti při pracovní 
činnosti 

- vyžadujeme důsledně dodržování vymezených pravidel, šetření materiálu a nářadí, na plnění povinností a závazků (jako základu 
pracovní technologické kázně a ochrany zdraví) 

- vedeme žáky k pečlivé práci, k dosažení kvalitního, funkčního, hospodárného a užitečného výrobku 
- vyžadujeme od žáků ohodnocení vlastní práce, jejího tempa a výsledku, k posílení pocitu vlastního úspěchu 

 

7. Kompetence digitální 
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- učíme žáky samostatně se rozhodnout, které technologie pro jakou činnost či řešený problém použít 

- snažíme se, aby žáci využívali digitální technologie, aby si usnadnili práci, zautomatizovali rutinní činnosti, zefektivnili či zjednodušili své 

pracovní postupy a zkvalitnili výsledky své práce 

- učíme žáky předcházet situacím s negativním dopadem na jejich tělesné a duševní zdraví i zdraví ostatních 
 
 
 

3. POUŽITÁ PRŮŘEZOVÁ TÉMATA 
 
- OSV (Osobnostní sociální výchova) - Sociální rozvoj, Morální rozvoj 
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Vzdělávací oblast Člověk svět práce 

Vyučovací předmět Pracovní činnosti 

Ročník: 9. 
 

 
 

Očekávané výstupy 
 

Učivo 
Průřezová témata, 
mezipředmětové 
vztahy, projekty 

 

Poznámky 

Žák: PŘÍPRAVA POKRMŮ  
F-elektrický proud 

 
 
 
 
 

M, F – vážení, 

jednotky objemu 

a hmotnosti 

 
OSV-2.3 

Komunikace 

 
OSV- 2.2 

Mezilidské vztahy 

 

- používá základní kuchyňský inventář a bezpečně 
obsluhuje základní spotřebiče 

 

- vybavení kuchyně 

- obsluha kuchyňských spotřebičů 

 - údržba spotřebičů 

- připraví jednoduché pokrmy v souladu se zásadami 
zdravé výživy 

- studená kuchyně 

- teplá kuchyně 

 - příprava pokrmů a nápojů 

 - zásady zdravé výživy 

 

- dodržuje základní principy stolování, společenského 
chování a obsluhy u stolu ve společnosti 

 
- společenské chování 

- zásady stolování, slavnostní stůl 

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

- skladování potravin 

- první pomoc při úrazu elektrickým 
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- provádí jednoduché práce s technickými materiály a 
dodržuje technologickou kázeň 

 
 
 
 
 

 
- řeší jednoduché technické úkoly s vhodným výběrem 
materiálů, pracovních nástrojů a nářadí 

 

 
- organizuje a plánuje svoji pracovní činnost 

 
 

 
- užívá technickou dokumentaci, připraví si vlastní 
jednoduchý náčrt výrobku 

 
 

 
- dodržuje obecné zásady bezpečnosti a hygieny při práci i 

proudem a zraněních způsobených 

kuchyňským nářadím 

 

PRÁCE S TECHNICKÝMI MATERIÁLY 

-dřevo 

-plasty 

-kovy 

-nástroje a nářadí na jednotlivé typy 

matriálů 

 
 

 
-výrobky z jednotlivých materiálů 

 

 
-organizace práce, pracovní postupy 

 
 

 
- technické kreslení, čtení technické 

dokumentace 

 
- údržba nářadí 

- první pomoc a bezpečnost práce 

-technika v životě člověka 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Př-dřeviny 

OSV-3.1 

Řešení problémů a 

rozhodovací 

dovednosti 

 
 
 
 
 
 

 
D-řemesla 

M-technické 

kreslení 

Sp-řemesla a 
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zásady bezpečnosti a ochrany při práci s nástroji a 
nářadím; poskytne první pomoc při úrazu 

 
 

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

 
ČSP-9-5-01 používá základní kuchyňský inventář a 
bezpečně obsluhuje základní spotřebiče 
ČSP-9-5-02p připraví jednoduché pokrmy podle daných 
postupů v souladu se zásadami zdravé výživy 
ČSP-9-5-03p dodržuje základní principy stolování a obsluhy 
u stolu 
ČSP-9-5-04 dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce; 
poskytne první pomoc při úrazech v kuchyni 
ČSP-9-1-01p získá základní vědomosti o materiálech, 
nástrojích a pracovních postupech; provádí jednoduché 
práce s technickými materiály a dodržuje technologickou 
kázeň žák 
ČSP-9-1-02 řeší jednoduché technické úkoly s vhodným 

výběrem materiálů, pracovních nástrojů a nářadí 

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

ČSP-9-1-04p pracuje s jednoduchou technickou 

dokumentací, orientuje se v pracovních postupech a 
návodech 
ČSP-9-1-05 dodržuje obecné zásady bezpečnosti a hygieny 
při práci i zásady bezpečnosti a ochrany při práci s nástroji 

-tradice a řemesla zaměstnání  
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a nářadím; poskytne první pomoc při úrazu - rozlišuje 
různé druhy materiálů a zná jejich vlastnosti - zvolí vhodný 
pracovní postup v souladu s druhem zpracovávaného 
materiálu - správně vybere a používá vhodné pracovní 
nástroje a pomůcky - dovede pracovní postupy k finálnímu 
výrobku - dodržuje technologickou kázeň, zásady hygieny a 
bezpečnosti práce, poskytuje první pomoc při drobném 
úrazu 
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