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Charakteristika vyučovacího předmětu PRACOVNÍ ČINNOSTI – 2. stupeň 

 

Charakteristika vyučovacího předmětu 

Vzdělávací předmět Pracovní činnosti je vyučován ve všech ročnících 2. stupně. Jeho 

obsahem je naplňování výstupů vzdělávací oblasti Člověk a svět práce stanovených 

Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání a souvisejících výstupů 

průřezových témat. 

Podle současných pedagogických záměrů a podmínek školy byly kromě povinného 

tematického okruhu Svět práce vybrány další dva tematické okruhy nabízené RVP, a to: 

◦ práce s technickými materiály 

◦ provoz a údržba domácnosti 

Vzdělávací obsah je určen všem žákům, tedy chlapcům i dívkám bez rozdílu. Žáci jsou vždy 

vedeni k dodržování zásad bezpečnosti a hygieny při práci. Hlavním úkolem je vybudovat u 

žáků systém, který jim bude poskytovat důležité informace ze sféry výkonu práce a pomáhat 

jim při rozhodování o dalším profesním zaměření. 

Vzdělávací předmět Pracovní činnosti na 2. stupni navazuje na předmět Pracovní činnosti na 

1. stupni ZŠ. Má časovou dotaci 1 hodinu týdně. Výuka probíhá v nedělených třídách 

většinou ve školní dílně, částečně ve specializovaných učebnách. Výuka je doplněna 

exkurzemi do výrobních závodů a úřadů služeb. 

Tematickému okruhu Svět práce je věnována výuka v 9. ročníku. Ve všech předchozích 

ročnících, zvláště v osmém, jsou dovednosti, které si žáci osvojují, směrovány k promyšlené 

volbě povolání, orientace na trhu práce a zodpovědnému rozhodování v dalším profesním 

zaměření. 
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Klíčové kompetence 

Kompetence k učení 

 žák poznává smysl a cíl učení 

 má pozitivní vztah k učení 

 posoudí vlastní pokrok 

 naplánuje si, jakým způsobem by mohl své učení zdokonalit 

 kriticky zhodnotí výsledky svého učení a diskutuje o nich 
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Kompetence k řešení problémů 

 žák kriticky myslí 

 činí uvážlivá rozhodnutí, je schopen je obhájit 

 uvědomuje si zodpovědnost za svá rozhodnutí a výsledky svých rozhodnutí 

 

Kompetence komunikativní 

 žák využívá informační a komunikativní prostředky a technologie pro kvalitní 

a účinnou komunikaci s okolím 

 

Kompetence sociální a personální 

 žák si vytváří pozitivní představu o sobě samém, která podporuje jeho sebedůvěru 

a samostatný rozvoj 

 

Kompetence pracovní 

 žák se orientuje v základních aktivitách potřebných k uskutečnění podnikatelského 

záměru a k jeho realizaci 

 chápe podstatu, cíl a riziko podnikání 

 rozvíjí své podnikatelské myšlení 

 


