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VZDĚLÁVACÍ OBLAST: ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE 

VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: SVĚT PRÁCE – PŘÍPRAVA POKRMŮ  

Charakteristika předmětu: 
 

Vzdělávací obsah: 
Základem vzdělávacího obsahu předmětu Svět práce – příprava pokrmů je vzdělávací obsah vzdělávací oblasti Člověk a svět práce 

tematického okruhu Příprava pokrmů. 

 

Časová dotace:     

6. ročník – 1/2 hodiny   

7. ročník – 0 hodin   

8. ročník – 0 hodin    

9. ročník – 0 hodin  

  

Organizace výuky: 
Výuka je realizována formou 90 minutového bloku (2 vyučovací hodiny) jednou za 4 týdny ve skupině maximálně 18 žáků. Probíhá 

převážně v odborné učebně – cvičná kuchyň. Žáci jsou z tohoto předmětu hodnoceni v pololetí a na konci školního roku jednou 

společnou známku za tento předmět a za předmět Svět práce - technické práce. Souhrnné hodnocení je uvedeno k předmětu Svět 

práce. 

Cíle výuky: 

Obsah vychází z konkrétních životních situací, v nichž žáci přicházejí do přímého kontaktu se stravováním a kuchyňskou technikou 

v jejich různých podobách a širších souvislostech. 

Předmět se cíleně zaměřuje na praktické pracovní dovednosti a návyky při přípravě pokrmů, vede k pozitivnímu vztahu k práci a k 

používání vhodných nástrojů, nářadí a pomůcek při práci i v běžném životě, učí organizaci a plánování práce, učí hodnotit pracovní 

činnost samostatně i v týmu, může přispět k vytváření životní a profesní orientace žáků. 

Ve všech tematických okruzích jsou žáci soustavně vedeni k dodržování zásad bezpečnosti a hygieny při práci.  
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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 – příprava pokrmů): 

 

KLÍČOVÉ KOMPETENCE VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE 

KOMPETENCE K UČENÍ 

 

 

 

- učíme žáky plánovat, organizovat a vyhodnocovat jejich činnosti 

- vedeme žáky k sebehodnocení v závěru každé praktické lekce 

- motivujeme k učení – snažíme se cíleně vytvářet takové situace, v nichž má žák radost z učení 

- umožňujeme žákům realizovat vlastní nápady a podněcujeme jejich tvořivost 

- přizpůsobujeme koncepce a postupy dosažené úrovni poznání 

KOMPETENCE K ŘEŠENÍ 

PROBLÉMŮ 

- rozvíjíme schopnost formulovat problém a hledat různé varianty řešení 

- podporujeme samostatnost a tvořivost  

- podporujeme týmovou spolupráci  

- učíme, jak některým problémům předcházet 

KOMPETENCE 

KOMUNIKATIVNÍ 

 

- učíme žáky prezentovat své názory a myšlenky 

- vytváříme příležitosti pro vzájemnou komunikaci mezi žáky 

- podporujeme přátelskou komunikaci mezi žáky a vyučujícím a mezi žáky navzájem 

- důsledně vyžadujeme dodržování  stanovených pravidel chování ve škole i na 

mimoškolních akcích 

KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A 

PERSONÁLNÍ 

 

- využíváme při výuce skupinovou práci  

- přistupujeme diferencovaně k individuálním výkonům žáka (vzhledem ke schopnostem či 

handicapu)  

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

efektivní práce 

- rozvíjíme schopnost žáků zastávat v týmu různé role a přebírat zodpovědnost za svěřenou 

práci 

- učíme žáky kriticky hodnotit práci (význam) týmu, svoji práci (význam) v týmu i práci 

(význam) ostatních členů týmu 

- podporujeme vzájemnou pomoc žáků, vytváříme situace, kdy se žáci vzájemně potřebují 

- upevňujeme  žácích vědomí, že ve spolupráci lze lépe naplňovat osobní i společné cíle 
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- důsledně vyžadujeme dodržování společně dohodnutých pravidel chování 

KOMPETENCE OBČANSKÉ 

 

- pomáháme postupně dotvářet pravidla chování kolektivu vzhledem k situaci ve třídě 

- vedeme žáky k odpovědnosti za jejich zdraví  

- vedeme žáky k aktivní ochraně jejich zdraví  

- netolerujeme nekamarádské chování a odmítání požadované pomoci 

- podporujeme vzájemnou pomoc žáků, vytváříme situace, kdy se žáci vzájemně potřebují 

- učíme žáky poskytnout účinnou první pomoc  

- vedeme žáky k třídění odpadů a ekonomickému využívání surovin 

KOMPETENCE PRACOVNÍ 

 

- seznamujeme žáky se zásadami bezpečného chování a práce 

- vedeme žáky ke správnému užívání materiálů, techniky a vybavení 

-  vedeme žáky k samostatnosti a odpovědnosti – nákup surovin, organizace práce skupiny, 

příprava pomůcek, úklid pracoviště 

KOMPETENCE DIGITÁLNÍ - žáky a jejich zákonné zástupce informujeme o dosažených výsledcích elektronickou formou 

- vedeme žáky k používání digitálních zdrojů – zapojujeme e-knihy/e-recepty jako rovnocenné 

zdroje tištěné knihy/receptů, ukazujeme žákům výhody e-knih/e-receptů pro rychlost a 

efektivnost jejich práce i z ekologického a ekonomického hlediska. 

- 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 

1.1. Rozvoj schopností poznávání – cvičení smyslového vnímání, pozornosti a soustředění; cvičení dovednosti zapamatování, 

řešení problémů  

1.2. Sebepoznání a sebepojetí – vztah k vaření, k práci v kuchyni 

1.3. Seberegulace a sebeorganizace – cvičení sebekontroly, sebeovládání, tj. regulace vlastního jednání i prožívání, vůle; 

organizace vlastního času, stanovování osobních cílů a kroků k jejich dosažení 
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1.4. Kreativita – cvičení pružnosti nápadů, originalita řešení  

1.5. Mezilidské vztahy – péče o vztahy ve skupině, respektování spolužáků, empatie 

1.6. Komunikace – asertivita, aktivní naslouchání názorů a potřeb ostatních 

1.7. Kooperace – rozvoj individuálních dovedností pro kooperaci, rozvoj sociálních dovedností pro kooperaci (jasná a respektující 

komunikace, řešení konfliktů, podřízení se, vedení a organizování práce skupiny) 

 

2. Výchova demokratického občana  

2.1. Občanská společnost a škola – zodpovědnost za vlastní vzdělávání a rozšiřování praktických dovedností 

 

3. Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech  

3.1. Evropa a svět nás zajímá – stravovací návyky a tradice 

 

4. Multikulturní výchova  

4.1. Kulturní diference – respekt stravovacích a stolovacích návyků a tradic 

4.2. Etnický původ – respekt k etnickému původu, poznávání cizích stravovacích návyků, receptů 

 

5. Enviromentální výchova  

5.1. Vztah člověka a prostředí – třídění odpadu, úsporné nakládání s vodou a energiemi, ochrana přírodního prostředí 

 

6. Mediální výchova  

6.1. Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení – vyhledávání receptů online a dalších zajímavostí týkajících se stravování 

a stolování 

 

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 
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Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Svět práce – příprava pokrmů  

6. ročník  

 

Tematické okruhy: Příprava pokrmů 

 

Výstupy z RVP: 

ČSP-9-5-01 používá základní kuchyňský inventář a bezpečně obsluhuje základní spotřebiče 

ČSP-9-5-02 připraví jednoduché pokrmy v souladu se zásadami zdravé výživy 

ČSP-9-5-03 dodržuje základní principy stolování, společenského chování a obsluhy u stolu ve společnosti  

ČSP-9-5-04 dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce; poskytne první pomoc při úrazech v kuchyni 

 

 

Školní výstup Učivo Poznámky 

(časové zařazení) 

Průřezová témata 

– zná a dodržuje řád cvičné kuchyně, 

hygienicky správně, bezpečně 

a hospodárně nakládá s kuchyňským 

náčiním a přístroji, surovinami 

i kuchyňskými odpady   

Řád cvičné kuchyně 

- bezpečnost a hygiena provozu 

 

září + průběžně 

 

OSV 1.1, 1.2, 1.3, 1.7 

VDO 2.1 

EVO 5.1 

– při úrazu v kuchyni neprodleně 

a správně poskytne první pomoc a zajistí 

další pomoc odbornou, je-li nutná 

První pomoc 

- zásady první pomoci při úraze v kuchyni 

září + průběžně OSV 1.1, 1.3, 1.5, 

1.6, 1.7 

VDO 2.1 

EVO 5.1 

– seznámí se se zařízením a vybavením 

cvičné školní kuchyně 

– bezpečně ovládá elektrické spotřebiče 

v cvičné kuchyni 

Kuchyně  

- základní vybavení 

- udržování pořádku a čistoty 

 

říjen + průběžně 

 

OSV 1.1, 1.2, 1.3 

VDO 2.1 

EVO 5.1 

– umí prostřít pro různé příležitosti 

a pokrmy správně servírovat  

– zná a užívá zásady společenského 

chování při stolování  

 

Úprava stolu a stolování 

- jednoduché prostírání 

- obsluha a chování u stolu 

- slavnostní stolování 

- ozdobné prvky a květiny na stole 

listopad + průběžně 

 

 

OSV 1.1., 1.2, 1.3, 

1.4, 1.5, 1.6, 1.7 

VDO 2.1 

EGS 3.1 

MV 4.1, 4.2 

EVO 5.1 

MEV 6.1 
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– vhodně vybírá a nakupuje suroviny 

– pozná a využívá vhodné způsoby 

skladování potravin 

– rozlišuje mezi zdravými a nezdravými 

potravinami 

Potraviny 

- výběr, nákup a skladování potravin 

- skupiny potravin 

- sestavování jídelníčku 

 

říjen – červen 

(dle domluveného 

akčního plánu) 

OSV 1.1, 1.2, 1.3, 

1.4 

VDO 2.1 

EVO 5.1 

– zvládne prakticky základní postupy při 

přípravě pokrmů 

– připraví jednoduché pokrmy studené 

i teplé kuchyně 

Příprava pokrmů 

- úprava pokrmů za studena 

- základní způsoby tepelné úpravy 

- základní postupy při přípravě pokrmů 

a nápojů 

říjen – červen 

(dle domluveného 

akčního plánu) 

OSV 1.1, 1.2, 1.3, 

1.4, 1.5, 1.6, 1.7 

VDO 2.1 

EGS 3.1 

MV 4.1, 4.2 

EVO 5.1 

MEV 6.1 

 

 

 


