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VZDĚLÁVACÍ OBLAST: ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE 

VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: SVĚT PRÁCE – PĚSTITELSKÉ PRÁCE A CHOVATELSTVÍ  

Charakteristika předmětu: 
 

Vzdělávací obsah: 
Základem vzdělávacího obsahu předmětu Svět práce – pěstitelské práce a chovatelství je vzdělávací obsah vzdělávací oblasti Člověk 

a  svět  práce tematického okruhu  Pěstitelské práce a chovatelství. 

 

Časová dotace:     

6. ročník –  0 hodin   

7. ročník –  1 hodina   

8. ročník –  0 hodin    

9. ročník –  0 hodin  

  

Organizace výuky: 

Výuka je realizována formou vyučovací hodiny (45 minut) 1x týdně. Probíhá převážně v areálu školy nebo v běžné třídě. Součástí 

výuky jsou exkurze. 

 

Cíle výuky: 
Vyučovací předmět Pěstitelské práce a chovatelství vychází ze vzdělávacího oboru Člověk a svět práce, postihuje široké spektrum 

pracovních činností a technologií, 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. 

Žáci si osvojují 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 tohoto 

vyučovacího předmětu žáci získávají nejen důležité základní pracovní návyky a dovednosti, ale také důležité informace za sféry 

výkonu. To pro ně může být velkou pomocí při jejich rozhodování o jejich dalším studijním a profesním zaměření. 
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Řád odborných učeben, kde výuka probíhá, a dodržování pravidel bezpečnosti je pro každého žáka závazné. 

 

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj kompetencí žáků 
(všichni vyučující při své práci využívají společné strategie – viz oddíl Charakteristika ŠVP kapitola 2 a tyto společné strategie dále 

konkrétně rozvíjejí pro předmět Svět práce – pěstitelské práce a chovatelství): 

 

KLÍČOVÉ KOMPETENCE VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE 

KOMPETENCE K UČENÍ 

-  vést žáky k zodpovědnosti za své vzdělávání, 

umožnit žákům osvojit si strategii učení a motivovat 

je pro celoživotní učení 

 

 

 

- na praktických příkladech vysvětlujeme smysl a cíl učení a 

posilujeme pozitivní vztah k učení 

- podporujeme samostatnost a tvořivost 

- učíme žáky plánovat, organizovat a vyhodnocovat jejich činnosti 

- ve výuce se zaměřujeme na aktivní dovednosti, učivo používáme 

jako prostředek k jejich získání 

- motivujeme k učení, povzbuzujeme a učíme trpělivosti 

- při hodnocení používáme převážně prvky pozitivní motivace 

KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ 

- podněcovat žáky k tvořivému myšlení, logickému  

uvažování a k řešení problémů 

- učíme žáky nebát se problémů a na modelových příkladech užívat 

různé algoritmy řešení problémů 

- podporujeme samostatnost, tvořivost a logické myšlení, různé 

přijatelné způsoby řešení problémů 

KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ 

-  vést žáky k otevřené, všestranné a účinné komunikaci 

 

- netolerujeme agresivní, hrubé, vulgární a nezdvořilé projevy 

chování žáků 

- vedeme žáky k tomu, aby otevřeně vyjadřovali svůj názor 

podpořený logickými argumenty 

- vedeme žáky k pozitivnímu vnímání své školy, obce, sebe a 

ostatních 

- vedeme žáky k pozitivní prezentaci a reprezentaci svojí osoby a 

školy na veřejnosti 

- důsledně vyžadujeme dodržování pravidel stanovených školním 

řádem, řádem akcí mimo školu a umožňujeme žákům podílet se na 

sestavování těchto pravidel 
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KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ 

- rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat, pracovat v 

týmu, respektovat a hodnotit práci vlastní i druhých 

 

- podporujeme skupinovou výuku a kooperativní vyučování 

- učíme žáky pracovat v týmech, učíme je vnímat vzájemné odlišnosti 

jako podmínku efektivní spolupráce 

KOMPETENCE OBČANSKÉ 

- vychovávat 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 

 

- netolerujeme sociálně patologické projevy chování (drogy, šikana, 

kriminalita mládeže), projevy rasismu, xenofobie, nacionalismu, 

agresivní, hrubé, vulgární a nezdvořilé projevy chování žáků, 

nekamarádské chování a odmítnutí požadované pomoci 

- důsledně dbáme na dodržování pravidel chování ve škole 

stanovených vnitřním řádem školy 

neustále monitorujeme chování žáků a včas přijímáme účinná 

opatření 

- vedeme žáky k aktivní ochraně jejich zdraví a k ochraně životního 

prostředí 

KOMPETENCE PRACOVNÍ 

- vést žáky k pozitivnímu vztahu k práci, naučit žáky 

používat při práci vhodné materiály, nástroje a 

technologie, naučit žáky chránit své zdraví při práci, 

pomoci žákům při volbě jejich budoucího povolání 

 

- vedeme žáky k pozitivnímu vztahu k práci, žádnou práci 

netrestáme, kvalitně odvedenou práci vždy pochválíme 

- při výuce vytváříme podnětné a tvořivé pracovní prostředí, měníme 

pracovní podmínky a vedeme žáky k adaptaci na nové pracovní 

podmínky 

- důsledně vedeme žáky k dodržování vymezených pravidel, ochraně 

zdraví a k plnění svých povinností 

- různými formami (exkurze, film, beseda, internet) seznamujeme 

žáky s různými profesemi a ujasňujeme představu žáků o reálné 

podobě jejich budoucího povolání a volbě vhodného dalšího studia 

KOMPETENCE DIGITÁLNÍ 

- ovládá běžně používaná digitální zařízení, aplikace a 

služby, které využívá při učení i při zapojení do života 

školy a do společnosti 

-    samostatně rozhoduje, které technologie pro jakou 

činnost či řešený problém použít  

- vytváříme předmětové skupiny v prostředí MS TEAMS, kde 

dostávají žáci prostor pro moderovanou diskuzi, čím je vedeme i k 

etickému chování na internetu, sdílíme zde navzájem studijní a jiné 

materiály, řešíme problémy, zveřejňujeme zadání apod. 

- posilujeme v žácích efektivní komunikaci skrz elektronické systémy, 

jakými jsou např. MS OUTLOK či MS TEAMS, dbáme na formální 
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-   získává, vyhledává, kriticky posuzuje, spravuje a sdílí 

data, informace a digitální obsah, k tomu volí 

postupy, způsoby a prostředky, které odpovídají 

konkrétní situaci a účelu  

-    vytváří a upravuje digitální obsah, kombinuje různé 

formáty, vyjadřuje se za pomoci digitálních 

prostředků  

-    využívá digitální technologie, aby si usnadnil práci, 

zautomatizoval rutinní činnosti, zefektivnil či 

zjednodušil své pracovní postupy a zkvalitnil 

výsledky své práce  

-    chápe význam digitálních technologií pro lidskou 

společnost, seznamuje se s novými technologiemi, 

kriticky hodnotí jejich přínosy a reflektuje rizika jejich 

využívání  

-    předchází situacím ohrožujícím bezpečnost zařízení i 

dat, situacím s negativním dopadem na jeho tělesné a 

duševní zdraví i zdraví ostatních 

-   při spolupráci, komunikaci a sdílení informací 

v digitálním prostředí jedná eticky  

 

úpravu této komunikace a učíme žáky usnadňovat a zefektivňovat si 

práci (např. automatické podpisy, filtry zpráv apod.) 

- podporujeme u žáků efektivní hospodaření s časem, jeho organizaci 

a plánování pomocí aplikací Kalendář v MS OUTLOOK, TEAMS či 

TO DO, ukazujeme jim vzájemnou propojenost systémů a využití v 

mobilních zařízeních 

- dáváme žákům možnost odevzdávat písemné úkoly v elektronické 

podobě (např. v MS WORD) a skrz elektronické komunikační 

platformy (např. referáty, zápisy o četbě, slohová cvičením), čímž je 

vedeme k efektivnímu, ekonomickému i ekologickému myšlení, 

dbáme nejenom na obsahovou, ale i formální a grafickou stránku díla, 

seznamujeme žáky s postupy, jak zefektivnit a zkvalitnit své výstupy 

(kontrola pravopisu, formátování, rozložení, styly apod.) 

- vytváříme s žáky komplexní prezentace v MS POWERPOINT, v 

nichž zapojují zdroje audiovizuální povahy a grafické nástroje, 

kterými vytváří prezentaci interaktivní a vkusnou zároveň 

- nabádáme žáky k digitální archivaci svých prací, k jejich 

pravidelnému zálohování a zároveň jasné strukturaci v prostředí 

cloudového úložiště ONEDRIVE či vytváření obsahů, seznamů či 

databází svých složek a materiálů pomocí MS EXCEL 

- pro žáky připravujeme kontrolní kvízy a práce v MS FORMS a 

zároveň vedeme žáky k tvorbě vlastních děl pro práci se spolužáky v 

hodině pomocí daného programu (např. křížovka, kvíz, soutěž 

apod.) 

- dbáme na důsledné dodržování kybernetických bezpečnostních 

zásad, jakými je např. komunikace s pedagogy pouze ze školních 

oficiálních e-mailů, archivace digitálních úkolů na cloudovém 

úložišti, ne připojováním ke školním zařízením na přenosných 

discích apod., apelujeme na žáky, aby si pravidelně měnili hesla ve 

školním systému a tato hesla obsahovala různé typy znaků 

- žáky a jejich zákonné zástupce informujeme o dosažených výsledcích 

elektronickou formou 
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- vyžadujeme úplné a přesné citace materiálů, které žáci využívají z 

internetu, formujeme jejich schopnost odlišování vlastních a cizích 

myšlenek a dbáme na ochranu soukromého vlastnictví a autorských 

práv s důrazem na digitální obsah, který je snadno zcizitelný 

 

 

Průřezová témata  

 

1. Osobnostní a sociální výchova - orientovat se v sobě samém, rozvíjet dovednosti a schopnosti, dobré vztahy k sobě samému, k 

dalším lidem a k dalším složkám životního prostředí. Dovednosti a návyky jsou získávány praktickou činností za použití 

vhodných nástrojů, nářadí a pomůcek a vede k šetrnému zacházení s nimi. Dodržování řádu, pracovní morálky, zásad hygieny a 

bezpečnosti práce a také poskytnutí první pomoci při nevolnosti nebo drobném úrazu. Jednoduché pracovní postupy lze využít 

v běžném životě a je nutné uvědomění si vlastních možností při vykonávání praktických činností. Fyzickou činnost je třeba chápat 

jako určitou formu duševní hygieny. Dovednost vcítit se do role lidí různých profesí. 

 

1.1. Rozvoj schopností poznávání  - žáci při výuce a práci s materiály z oblasti pěstitelství a chovatelství procvičují schopnost 

smyslového vnímání, pozornosti a soustředění, dovednost zapamatování, osvojují si různé styly učení 

1.2. Sebeorganizace - při práci ve skupině, venku při praktických pracích a samostatné práci se učí organizovat a správně využívat 

svůj čas, plánovat splnění úkolu v krocích a kontrolovat jeho splnění 

1.3. Komunikace  - žák je veden k osvojení schopnosti naslouchat ostatním, dodržovat pravidla komunikace 

1.4. Kooperace - při práci ve skupině se žák střetává s jinými názory na řešení, hledá kompromisy, přebírá odpovědnost za 

výsledek skupiny 

1.5. Psychohygiena – fyzickou činnost lze chápat jako dovednost zvládat stresové situace, formou duševní hygieny- uvolnění, 

relaxace  

1.6. Kreativita – žáci při práci s přírodninami a květinami, tvoření rozvíjí základní rysy kreativity- pružnost nápadů, originality, 

schopnosti vidět věci jinak, schopnost dotahovat nápady do reality 

1.7. Řešení problémů s rozhodovací dovednosti - při jednání ve třídě je žák veden k dodržování zásad slušného jednání, 

prokazování respektu ostatním,  pomáhá slabším spolužákům, při skupinové práci a se žák musí přizpůsobit pracovnímu 

tempu ostatních, respektovat jejich názor, produktivně doplňovat nebo vyvracet špatné postupy a závěry ostatních ve skupině, 

žáci musí porozumět dané problematice, musí se umět ovládat, spolupracovat a ohodnotit pomoc ostatních  
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2. Výchova demokratického občana - zásady slušnosti, tolerance a odpovědného jednání, řešení problémů samostatně a odpovědně, 

společně komunikovat, podporovat aktivitu a kooperovat. Práce ve dvojicích, skupinách, odpovědný a tvořivý postoj k vlastní 

činnosti a její kvalitě. Získávání orientace v různých oborech lidské činnosti, rozlišení formy duševní a fyzické práce. 

 

2.1. Občanská společnost a škola – uplatňování demokratických principů a hodnot v každodenním životě školy – aktivní zapojení 

žáků do ochrany životního prostředí na úrovni školy (separace odpadů, údržba školního areálu) 

 

3. Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech - zavést evropskou dimenzi, evropský rozměr do vzdělávání jako 

prostředek mezinárodní a multikulturní orientace, rozvíjet vědomí evropské identity při respektování identity národní. 

Zemědělská výroba produkuje potraviny, které by měli obstát v evropské i světové konkurenci. Sjednocené normy v rámci Evropy 

umožňují spolupráci v oblasti zemědělství, služeb, zásobování trhu s potravinami. Organizace a plánování práce musí respektovat 

normy platné v Evropě i ve světě. 

 

3.1. Jsme Evropané – mezinárodní organizace a jejich přispění k řešení problémů v zemědělství 

 

4. Multikulturní výchova - zlepšovat klima třídy. Naučit se tolerovat kulturní odlišnosti, které sebou přináší sociální původ, 

náboženství a rasa. Přebírat kladné příklady ze svého okolí. 

 

5. Environmentální výchova - pozorovat a popisovat okolní prostředí, získávat informace o ekologické problematice, získané 

poznatky kriticky zvažovat a domýšlet možné důsledky, provádět konkrétní pracovní aktivity ve prospěch životního prostředí, 

péče o zeleň, třídění odpadů, zlepšování okolního prostředí. Zemědělskou výrobu je třeba chápat komplexně a praktickou činností 

vytvářet vztah k ochraně a tvorbě životního prostředí a pozitivní postoj k řešení ekologických problémů. Při hnojení a ochraně 

zemědělských plodin před chorobami, škůdci, plevely dávat přednost biologickým prostředkům před chemickými.  

 

5.1. Ekosystémy – pole a jejich význam, změny okolní krajiny vlivem člověka, způsoby hospodaření na polích, pole a jejich okolí 

5.2. Základní podmínky života – půda jako zdroj obživy, ohrožení půdy, rekultivace a situace v okolí, změny v potřebě 

zemědělské půdy, nové funkce zemědělství krajině, ochrana biologických druhů, propojenost složek prostředí 

5.3. Lidské aktivity a problémy životního prostředí – zemědělství a životní prostředí, ekologické zemědělství 

5.4. Vztah člověka a prostředí – příčiny a důsledky globalizace a principy udržitelnosti rozvoje, příklady jejich uplatňování ve 

světě i u nás 
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6. Mediální výchova - média a komunikace představují v současnosti stále větší zdroj získávání zkušeností a poznatků pro současného 

člověka. I v tomto předmětu lze k tomuto tématu přistupovat efektivně. Využíváním přístupu na internet k vyhledávání informací. 

Množství informací čerpají žáci sledováním odborných filmů. Mediální informace se snaží hodnotit a posuzovat. Prezentace určitých 

pracovních postupů je třeba vnímat nezkresleně na základě vlastních zkušeností získaných praktickou činností. 

6.1 Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení – využívání výukových programů, přístupu na internet, počítačů k vyhledávání 

informací, sledování odborně popularizačních filmů a  četba popularizačních článků 

 

Zkratky použité v učebním plánu SP:  

Průřezová témata: OSV – osobnostní a sociální výchova 

   VDO – výchova demokratického občana 

   EGS – výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech 

   MV – multikulturní výchova 

   EVO – environmentální výchova 

   MEV – mediální výchova 

PŘ – přírodopis 

D – dějepis 

Z - zeměpis 

CH - chemie 

 

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Svět práce – pěstitelské práce a chovatelství 

7. ročník 

 

Tematické okruhy: Pěstitelské práce a chovatelství 

 

Výstupy z RVP: 
ČSP-9-3-01 volí vhodné pracovní postupy při pěstování vybraných rostlin 

ČSP-9-3-02 pěstuje a využívá květiny pro výzdobu 

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-9-3-05 dodržuje technologickou kázeň, zásady hygieny a bezpečnosti práce, poskytne první pomoc při úrazu, včetně úrazu způsobeného 

zvířaty 
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Školní výstup Učivo Poznámky 
(časové zařazení, 

mezipředmětové vztahy) 

Průřezová témata 

- dodržuje základy bezpečnosti a ochrany 

při práci, hygienická pravidla a 

předpisy, dodržuje technologickou 

kázeň 

- na modelových situacích předvede 

poskytnutí první pomoci při úrazu 

- používá vhodné pracovní pomůcky, 

nástroje a nářadí a osobní ochranné 

prostředky, správně s nimi zachází  a 

udržuje je 

- udržuje pořádek na pracovním místě, 

dodržuje základní zásady péče o 

pracovní a životní prostředí 

 

- uvede, předvede, ovládá jednoduché 

pracovní postupy na zahradě a při 

pěstování rostlin obecně 

- provede jednoduché pěstitelské činnosti, 

pokusy a pozorování, předvede způsoby 

ošetřování rostlin 

- správně vykoná zadané praktické 

činnosti 

- prokáže osvojení požadovaných 

základních pracovních dovedností a 

návyků 

 

- uvede hlavní zásady pěstování 

vybraných rostlin 

- uvede, předvede základní způsoby 

ošetřování rostlin 

- provede, vyřeší zadaný pracovní úkol 

správně a ve stanoveném čase 

- vytvoří jednoduchou dekoraci za použití 

Hygiena, bezpečnostní předpisy, první 

pomoc při úrazu, bezpečnost a ochrana 

zdraví při práci, ochrana pracovního a 

životního prostředí 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Základní podmínky pro pěstování 

Půda a její zpracování 

Výživa rostlin 

Ochrana rostlin a půdy 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zásady pěstování a ošetřování rostlin 

 

 

 

 

 

Práce s přírodními materiály 

září – prosinec 

 

PŘ – ochrana přírody 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D – trojpolný systém 

Z – vznik půd, 

druhy, typy, 

pedosféra 

PŘ – význam 

organismů pro vznik 

půd 

CH – hnojiva 

 

 

 

 

PŘ – význam rostlin 

pro život na Zemi, 

fotosyntéza 

EVO -  5.4 – 

konkrétní pracovní 

aktivity ve prospěch 

ŽP 

VDO – 2.1 – osobní 

zodpovědnost za 

své zdraví 

OSV – 1.1, 1.2, 1.3, 

1.4, 1.7 

 

 

 

 

 

VDO – 2.1 – 

pravidla bezpečné 

práce, vlastní 

zodpovědnost 

EVO – 5.1, 5.2 

 

 

 

 

 

 

 

VDO – 2.1 – 

pravidla bezpečné 

práce, vlastní 

zodpovědnosti 

MEV -  6.1 
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různých materiálů Podzimní, adventní a vánoční dekorace OSV – 1.4, 1.5, 1.6, 

1.7 

- prokáže základní znalosti a dovednosti o 

chovu zvířat, v domácnosti, na 

praktických (modelových) příkladech 

zhodnotí význam chovu zvířat 

- prokáže základní znalost chovu 

drobných zvířat a zásad bezpečného 

kontaktu se zvířaty 

 

 

 

 

 

- uvede příklady známých vztahů rostlin 

a zdraví člověka 

 

Chovatelství  

Chov zvířat v domácnosti (domácí mazlíčci) 

Podmínky chovu, hygiena a bezpečnost 

Kontakt se známými a neznámými zvířaty 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zelenina - druhy, zásady a podmínky 

pěstování, osivo, sadba, pěstování 

vybraných druhů zeleniny 

 

 

leden – únor 

PŘ – zoologický 

systém 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PŘ – zdravá výživa, 

čeledě, orgány 

rostlin, vitamíny 

 

VDO  - 2.1 – 

pravidla bezpečné 

práce, vlastní 

zodpovědnosti 

MEV – 6.1 

EGS – 3.1, MV – 

stravovací návyky 

a zvyklosti 

ostatních národů 

EVO – 5.3 – 

ekologické 

zemědělství 

MEV – 6.1 

EVO – 5.3 – 

ekologické 

zemědělství 

- uvede příklad známých vztahů 

ovocných rostlin a zdraví člověka 

 

 

- uvede, předvede využití okrasných 

(pokojových)rostlin v interiéru 

- uvede, předvede základní způsoby 

ošetřování pokojových rostlin 

 

 

 

 

 

- vytvoří jednoduchou dekoraci za použití 

různých materiálů 

Ovocné rostliny 

Druhy ovocných rostlin 

Způsob pěstování, uskladnění a zpracování 

 

Okrasné rostliny  

Základy ošetřování pokojových rostlin 

Květina v interiéru (hydroponie, bonsaje) a 

exteriéru 

Pěstování vybraných okrasných dřevin a 

květin 

Řez, jednoduchá vazba, úprava květin 

(ikebana) 

 

Práce s přírodními materiály 

Jarní a  velikonoční dekorace 

 

březen – duben 

PŘ – zdravá výživa, 

orgány rostlin, 

vitamíny 

MEV – 6.1 

EVO – 5.3 

 

 

MEV – 6.1 

EGS – 3.1, MV – 

stravovací návyky 

a zvyklosti 

ostatních národů 

EVO – 5.3 – 

ekologické 

zemědělství 

 

OSV – 1.4, 1.5, 1.6, 

1.7 
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- uvede příklad známých vztahů léčivých 

rostlin a zdraví člověka 

Léčivé rostliny a koření  

Pěstování vybrané rostliny 

Rostliny a zdraví člověka 

Léčivé účinky rostlin 

Rostliny jedovaté 

Rostliny jako drogy a jejich zneužívání 

Alergie 

květen – červen 

PŘ – zdravá výživa 

CH – esence 

MEV – 6.1 

EGS – 3.1, MV – 

stravovací návyky 

a zvyklosti 

ostatních národů 

 

 

Během školního roku je možná návštěva statku Apolenka a akcí v Natura Parku s tématikou předmětu. Vždy dle aktuální nabídky a situace. 

 

 

 


