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Charakteristika vyučovacího předmětu PRACOVNÍ ČINNOSTI – 1. stupeň 

 

Charakteristika vyučovacího předmětu 

Vyučovací předmět pracovní činnosti je vyučován ve všech ročnících 1. a 2. stupně.  Jeho 

obsahem je naplňování očekávaných výstupů vzdělávacího oboru v oblasti Člověk a svět 

práce stanovených Rámcově vzdělávacím programem. Časová dotace v 1., 2., 3., 4. 

a 5. ročníku je jedna hodina týdně. Výuka probíhá většinou ve kmenových třídách, při 

vhodném počasí ve venkovních třídách, při úklidu školy a jejího okolí je výuka směřována 

ven do blízkého okolí školy. Tam, kde je to vhodné, jsou žáci děleni do skupin. Vzdělávací 

oblast Člověk a svět práce se cíleně zaměřuje na praktické pracovní dovednosti a návyky, 

vede žáky k získávání základních uživatelských dovedností v různých oborech lidské 

činnosti. Vzdělávací obsah oboru Člověk a svět práce je v prvním i ve druhém období 

rozdělen na čtyři tematické okruhy:  

◦ práce s drobným materiálem 

◦ konstrukční činnosti 

◦ pěstitelské práce 

◦ příprava pokrmů 

Žáci se učí pracovat s různými materiály a osvojují si základní pracovní dovednosti 

a návyky. Učí se plánovat, organizovat a hodnotit pracovní činnost samostatně i v týmu. Ve 

všech tematických okruzích jsou žáci soustavně vedeni k dodržování zásad bezpečnosti 

a hygieny při práci. Vzdělávání v této oblasti vede žáky k pozitivnímu vztahu k práci 

a k odpovědnosti, k osvojení dovedností a návyků z různých pracovních oblastí, k organizaci 

a plánování práce, k volbě vhodných nástrojů, nářadí a pomůcek. Připravuje žáky pro 

praktický život a budoucí profesní orientaci. Zdokonaluje se jejich manuální zručnost. 

Důležitá je týmová spolupráce, která naučí žáky zvládat pracovní problémy v kolektivu 

spolupracovníků. 

 

Vzdělávání v daném předmětu směřuje k  

◦ vytvoření základních pracovních návyků a dovedností 

◦ vytvoření základních předpokladů pro úspěšnou spolupráci v týmu  

◦ vytvoření schopnosti pracovat podle návodu, vybrat vhodný materiál a nářadí  

◦ vytvoření povědomí o různých oborech lidské činnosti, které později pomůže při 

profesní orientaci 
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◦ zdokonalení manuální zručnosti 

 

Klíčové kompetence 

Kompetence komunikativní 

 využívá získané komunikativní dovednosti k vytváření vztahů potřebných 

k plnohodnotnému soužití a kvalitní spolupráci s ostatními lidmi 

 

Kompetence k učení 

 samostatně pozoruje a experimentuje 

 získané informace využívá v tvůrčích činnostech a praktickém životě 

 

Kompetence k řešení problémů 

 samostatně řeší problémy 

 volí vhodné způsoby řešení 

 

Kompetence občanské 

 je si vědom svých práv a povinností ve škole i mimo ni 

 rozhoduje se zodpovědně 

 chápe základní ekologické souvislosti 

 

Kompetence pracovní 

 používá bezpečně a účinně materiály, nástroje, vybavení  

 dodržuje vymezená pravidla 

 plní povinnosti 

 přistupuje k výsledkům pracovní činnosti také z hlediska ochrany zdraví, životního 

prostředí, kulturních a společenských hodnot 

 orientuje se v základních aktivitách  

 pomalu formuje svou budoucí profesní orientaci 

 

Kompetence sociální a personální 

 účinně spolupracuje ve skupině 

 


