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VZDĚLÁVACÍ OBLAST:  Člověk a svět práce 
 

VZDĚLÁVACÍ OBOR:  Člověk a svět práce 
 

VYUČOVACÍ PŘEDMĚT:  6.33 Domácnost  
 

CHARAKTERISTIKA 
PŘEDMĚTU: 
 

Vyučovací předmět Domácnost  vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a svět práce, postihuje široké spektrum pracovních 

činností, vede žáky k získání základních uživatelských dovedností v různých oborech lidské činnosti a přispívá k vytváření 

životní a profesní orientace žáků. Vzdělávací obsah předmětu 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 (zejména manuální) pracovní dovednosti a návyky a doplňuje tak celé základní vzdělání 

o tuto důležitou složku nezbytnou pro uplatnění člověka v dalším životě a ve společnosti. Tím se odlišuje od ostatních 

vzdělávacích obsahů vyučovacích předmětů a je jejich určitou protiváhou. 

 

OBSAHOVÉ, ČASOVÉ A 
ORGANIZA ČNÍ 
VYMEZENÍ P ŘEDMĚTU: 

Učební osnovy vyučovacího předmětu Domácnost na 2. stupni: Práce s textilními materiály, Provoz a údržba 

domácnosti, 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 vyučovacích hodinách jsou soustavně 

vedeni k dodržování zásad bezpečnosti a hygieny při práci. Prostřednictvím vyučovacího předmětu Domácnost žáci získávají 

důležité základní pracovní návyky a dovednosti. To pro ně může být velkou pomocí při jejich rozhodování o jejich dalším 

studijním a profesním zaměření. 

Vyučovací předmět Domácnost je volitelný předmět, který se vyučuje v 8. a 9. ročníku ve dvouhodinovém bloku 

jedenkrát za 14 dní. 
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Výuka probíhá z převážné části v odborných učebnách školy - odborná učebna pro šití a domácnost, cvičná kuchyně, v 

nejbližším okolí školy i formou exkurzí  ve vybraných institucích a výrobních podnicích. 

Žáci  budou hodnoceni na základě zadaných odevzdaných prací ( projektů, výrobků, referátů,…) a  aktivity žáků. 

 

KOMPETENCE K U ČENÍ: 
 

Učitel: 

- učí žáky plánovat, organizovat a vyhodnocovat jejich činnosti 

- ve výuce se zaměřuje prioritně na „aktivní“ dovednosti, učivo používá jako prostředek k jejich získání 

- při hodnocení používá ve zřetelné převaze prvky pozitivní motivace 

- učí trpělivosti, povzbuzuje 

 

KOMPETENCE  
K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ: 

  
 

Učitel: 
- podněcuje žáky k tvořivému myšlení 

- podporuje využívání moderní techniky při řešení problémů 

 

KOMPETENCE 
KOMUNIKATIVNÍ: 

  

Učitel: 
- vede žáky k tomu, aby otevřeně vyjadřovali svůj názor  

- vede žáky k pozitivnímu vnímání své školy, své obce, sebe a ostatních lidí 

- vede žáky k pozitivní prezentaci a reprezentaci svojí osoby a svojí školy na veřejnosti 
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KOMPETENCE 
SOCIÁLNÍ A 
PERSONÁLNÍ: 

 

Učitel: 
- rozvíjí u žáků schopnost spolupracovat, pracovat v týmu, respektovat a hodnotit práci vlastní i druhých 

- učí žáky pracovat v týmech, učí je vnímat vzájemné odlišnosti jako podmínku efektivní spolupráce 

 
 

KOMPETENCE 
OBČANSKÉ:  
 

Učitel: 
- vychovává žáky jako svobodné občany, plnící si své povinnosti, uplatňující svá práva a respektující práva druhých, jako 

osobnosti zodpovědné za svůj život, své zdraví a za své životní prostředí, jako ohleduplné bytosti schopné a ochotné 

účinně pomoci v různých situacích 

- vede žáky k aktivní ochraně jejich zdraví a k ochraně životního prostředí 

 

KOMPETENCE 
PRACOVNÍ: 

 

Učitel: 
-  učí žáky používat při práci vhodné materiály, nástroje a technologie  

- učí žáky chránit své zdraví při práci 

- pomáhá žákům při volbě jejich budoucího povolání 

- vede žáky k pozitivnímu vztahu k práci; kvalitně odvedenou práci vždy pochválí 

- při výuce vytváří podnětné a tvořivé pracovní prostředí; mění pracovní podmínky, žáky vede k adaptaci na nové pracovní 

podmínky 
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Konkretizovaný dílčí výstup Konkretizované učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy Doporučené metody a formy 
práce (není závazné) 

Žák: 
− plete hladce a obrace 
− kombinuje oka 
− zvládá ujímání a rozšiřování 
− zvládá jednoduché vzory 
 

Pletení 
 

   

− užívá krátký a dlouhý 
sloupek 

− sloupky kombinuje 
 

Háčkování 
 

   

− užívá křížkový steh, stonkový 
steh 

− vyšívá dle dané předlohy 
 

Vyšívání    

tvoří vlastní námět 
přenáší svůj námět pomocí Sava na 
textilii 

Zdobení pomocí Sava    



Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce 
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Konkretizovaný dílčí výstup Konkretizované učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy Doporučené metody a formy 
práce (není závazné) 

Žák: 
− zhotoví vzorník stehů 
 

Druhy stehů     

− přišívá patenty, háčky a knoflíky 
− zhotoví knoflíkovou dírku 

 

Ruční šití     

− ovládá práci se šicím strojem 
− ušije polštář a zástěru 

Šití na šicím stroji 
 

    

− vykreslí střih 
− stříhá látku 
− prokličkuje a nastehuje látku 

podle střihu 
 

Práce se střihem     

− peče jednoduché sladké pečivo 
s ohledem na aktuální svátky a 
tradice 

Pečení     

 


