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Vzdělávací obsah předmětu 
Očekávané výstupy 

Žák podle svých možností a schopností … 
Učivo a obsah 

Mezipředmětové 
souvislosti 

Tématické okruhy 
průřezových témat 

Poznámka 

-volí vhodné pracovní postupy při pěstování vybraných 
rostlin 
-seznamuje se s pěstováním a využíváním květin pro 
výzdobu 
-používá vhodné pracovní pomůcky a provádí jejich 
údržbu 
-pečuje o zeleň v blízkosti školy(školní pozemek) 
-sleduje možnosti a způsoby ochrany životního prostředí 
-orientuje se v provozu domácnosti 
 
-dodržuje technologickou kázeň, zásady  hygieny a 
bezpečnosti práce 
-poskytne první pomoc při zranění 

-půda 
-rostliny a jejich ochrana 
-zelenina 
-okrasné rostliny 
-ovocné rostliny 
-pěstitelství ve vztahu k životnímu prostředí 
-provoz domácnosti ( voda, teplo, světlo) 
 

PŘÍRODOPIS -
růst , význam, 
ochrana rostlin a 
jejich 
rozmnožování  
-půda 
ZEMĚPIS -životní 
prostředí 
- vztah příroda a 
společnost 
CHEMIE --
přírodní látky 
 
 

OSV -5/ KREATIVITA 
(rozvoj tvořivosti, 
pružnosti nápadů, 
originality) 
EV -4/ VZTAH 
ČLOVĚKA 
K PROSTŘEDÍ 
(možnosti a způsoby 
ochrany zdraví) 
MdV - 2/ 
INTERPRETACE 
VZTAHU MEDIÁLNÍCH 
SDĚLENÍ A REALITY 
(práce v realizačním 
týmu) 

      

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

žák 

ČSP-9-1-01p získá základní vědomosti o materiálech, nástrojích a pracovních postupech; provádí jednoduché práce s technickými materiály a dodržuje 
technologickou kázeň 

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

žák 

ČSP-9-2-01p sestaví podle návodu, náčrtu, plánu daný model 
ČSP-9-2-03p ovládá montáž a demontáž jednoduchého zařízení, provádí údržbu jednoduchých předmětů a zařízení 
ČSP-9-2-04 dodržuje zásady bezpečnosti a hygieny práce a bezpečnostní předpisy; poskytne první pomoc při úrazu 

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

žák 

ČSP-9-3-01 volí vhodné pracovní postupy při pěstování vybraných rostlin 
ČSP-9-3-02p pěstuje a ošetřuje květiny v interiéru a využívá je k výzdobě 
ČSP-9-3-03 používá vhodné pracovní pomůcky a provádí jejich údržbu 
ČSP-9-3-04 prokáže základní znalost chovu drobných zvířat a zásad bezpečného kontaktu se zvířaty 
ČSP-9-3-05p dodržuje technologickou kázeň, zásady hygieny a bezpečnosti práce, poskytne první pomoc při úrazu způsobeném zvířaty a při styku 
s jedovatými rostlinami 
ČSP-9-4-01p provádí jednoduché operace platebního styku 
ČSP-9-4-02 ovládá jednoduché pracovní postupy při základních činnostech v domácnosti a orientuje se v návodech k obsluze běžných domácích 

spotřebičů  
ČSP-9-4-03p správně zachází s pomůckami, nástroji, nářadím a zařízením, provádí drobnou domácí údržbu, používá vhodné prostředky při práci 

v domácnosti 
ČSP-9-4-04p dodržuje základní hygienická a bezpečnostní pravidla a předpisy a poskytne první pomoc při úrazu elektrickým proudem nebo chemikálií 

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 

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

žák 

ČSP-9-8-01p orientuje se v pracovních činnostech vybraných profesí, v učebních oborech a středních školách 
ČSP-9-8-02p posoudí své možnosti v oblasti profesní, případně pracovní orientace přihlédnutím k potřebám běžného života 
ČSP-9-8-03p využije profesní informace a poradenské služby pro výběr vhodného dalšího vzdělávání 
ČSP-9-8-04p prokáže v modelových situacích prezentaci své osoby při ucházení se o zaměstnání 
- byl seznámen s právy a povinnostmi zaměstnanců a zaměstnavatelů 
- byl seznámen s možnostmi využití poradenské pomoci v případě neúspěšného hledání zaměstnání 

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

ČSP-9-7-01p ovládá základní funkce vybraných digitálních zařízení, postupuje podle návodu k použití, při problémech vyhledá pomoc či expertní službu 
ČSP-9-7-02p propojuje vzájemně jednotlivá vybraná digitální zařízení 
ČSP-9-7-03p pracuje uživatelským způsobem s mobilními technologiemi v situacích, které odpovídají okruhu jeho zájmů a potřeb 
ČSP-9-7-04 ošetřuje digitální techniku a chrání ji před poškozením 
ČSP-9-7-05 dodržuje základní hygienická a bezpečnostní pravidla a předpisy při práci s digitální technikou a poskytne první pomoc při úrazu 
 


