
Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2-příspěvková organizace " Cesta k osobnosti " Školní vzdělávací program

6.ročník

Platnost od 1. 9. 2015 Hlavní kompetence Učivo

Hlavní okruhy Očekávané výstupy dle RVP ZV Metody práce (praktická cvičení) obor ročník

1. PROVOZ A Kompetence občanské

ÚDRŽBA Kompetence k řešení problémů

DOMÁCNOSTI Žák ovládá jednoduché pracovní postupy Elektrotechnika v domácnosti.

při základních činnostech v domácnosti a 

orientuje se v návodech k obsluze běžných

domácích spotřebičů (ČSP-9-4-02).

Žák provádí jednoduché operace plateb- Rodina a rozpočet. Prvouka 2.-3-třída

ního styku a domácího účetnictví

(ČSP-9-4-01).

Žák správně zachází s pomůckami, nástroji Rodina a životní prostředí. Prvouka 2.-3-třída

nářadím a zařízením včetně údržby, provádí Životnost domácích spotřebičů.

drobnou domácí údržbu (ČSP-9-4-03).

Žák dodržuje základní hygienická a bezpeč- Jak na bezpečné a správné žití  doma. Prvouka 2.-3-třída

nostní pravidla a předpisy (ČSP-9-4-04).

          Vzdělávací obor Člověk a svět práce 

Navázání na dosažené kompetence



7. ročník

Platnost od 1. 9. 2015 Hlavní kompetence Učivo

Hlavní okruhy Očekávané výstupy dle RVP ZV Metody práce (praktická cvičení) obor ročník

1. Práce s technic- Kompetence k učení

kými materiály Kompetence k řešení problému

Kompetence pracovní

Žák provádí jednoduché práce s technický- Vlastnosti materiálu, užití v praxi, pracovní pomůcky

mi materiálya dodržuje technologickou a nářadí, jednoduché pracovní operace a postupy, 

 kázeň (CSP-9-1-01). organizace práce, důležité technologické postupy,

Žák řeší jednoduché technické úkoly s technické náčrty a výkresy, technické informace,

 vhodným výběrem materiálů, pracovních návody, technika v životě člověka.

 nástrojů a nářadí (CSP-9-1-02).

Žák organizuje a plánuje svoji pracovní 

činnost (CSP-9-1-03).

Žák dodržuje obecné zásady bezpečnosti a 

hygieny při práci i zásady bezpečnosti  a

 ochrany  při práci s nástroji  a nářadím, 

poskytne první pomoc při úrazu

(CSP-9-1-05).

2. Pěstitelské práce Žák volí vhodné pracovní postupy při Základní podmínky pro pěstování, zelenina, SKN Rostliny 4.

pěstovánívybraných rostlin (ČSP-9-3-01). okrasné rostliny, léčivé rostliny, ovocné rostliny, Přírodopis Rostliny 7.

koření. SKN Základní hygienické návyky 2.

Žák pěstuje a využívá květiny pro výzdo-

bu (ČSP-9-3-02).

Žák používá vhodné pracovní pomůcky a 

provádí jejich údržbu (ČSP-9-3-03).

Žák dodržuje zásady hygieny a bezpeč-

nosti práce, poskytne první pomoc při 

úrazu (ČSP-9-3-05).

navázání na již zvládnuté

              Vzdělávací obor - Člověk a svět práce

Navázání na dosažené kompetence



Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2-příspěvková organizace " Cesta k osobnosti " Školní vzdělávací program

8. ročník

Platnost od 1. 9. 2015 Hlavní kompetence Učivo

Hlavní okruhy Očekávané výstupy dle RVP ZV Metody práce (praktická cvičení) obor navázání na již zvládnuté ročník

2. SVĚT PRÁCE Kompetence k učení

Kompetence k řešení problému

Kompetence komunikativní

Kompetence sociální a personální

Kompetence pracovní

Žák se orientuje v pracovních činnostech Trh práce : V

vybraných profesí (ČSP-9-8-01). povolání lidí, druhy pracovišť,pracovních prostředků, charakter

a druhy pracovních činností

požadavky kvalifikační, zdravotní a osobnostní VKO Systém vzdělávání 6.roč.

Žák posoudí své možnosti při rozhodování Volba profesní orientace:

o volbě vhodného vzdělávání (ČSP-9-8-02). sebepoznávání,osobní zájmy a cíle,zdravotní stav,

osobní vlastnosti a schopnosti,sebehodnocení,

vlivy na volbu profesní orientace,využívání informací 

a poradenských služeb

Skupinové práce, spolupráce s IPS a jejími materiály, užití Inter-

netu a dalších zdrojů informací,rozhovory a exkurze dle možností

a nabídky

              Vzdělávací obor - Člověk a svět práce

Navázání na dosažené kompetence



Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2-příspěvková organizace " Cesta k osobnosti " Školní vzdělávací program

9. ročník

Platnost od 1. 9. 2015 Hlavní kompetence Učivo

Hlavní okruhy Očekávané výstupy dle RVP ZV Metody práce (praktická cvičení) obor navázání na již zvládnuté ročník

3. SVĚT PRÁCE Kompetence k učení

Kompetence k řešení problému

Kompetence komunikativní

Kompetence sociální a personální

Kompetence pracovní

Žák využije profesní informace a poraden- Volba profesní orientace:

ské služby pro výběr vhodného vzdělávání informační základna pro volbu povolání, práce s informacemi, 

(ČSP-9-8-03). jejich získávání, poradenské služby

Možnosti vzdělávání :

náplň učebních a studijních oborů,přijímací řízení, zákony

a vyhlášky o přijímacím řízení na střední školy

Žák prokáže v modelových situacích Zaměstnání, podnikání 

schopnost prezentace své osoby při pracovní příležitosti,způsoby hledání zaměstnání, pohovor 

vstupu na trh práce (ČSP-9-8-04). u zaměstnavatele,problémy nezaměstnanosti, úřady práce,

práva a povinnosti zaměstnanců a zaměstnavatelů

Spolupráce s IPS, užití Internetu a dalších zdrojů, exkurze 

dle možností

Vzdělávací obor  Člověk a svět práce 

Navázání na dosažené kompetence


