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VZDĚLÁVACÍ OBLAST: ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE 

VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: SVĚT PRÁCE 

Charakteristika předmětu: 
 

Vzdělávací obsah: 
Základem vzdělávacího obsahu předmětu Svět práce je vzdělávací obsah vzdělávací oblasti Člověk a svět práce tematického okruhu 

Svět práce a vzdělávací obsah Člověk, stát a hospodářství vzdělávacího oboru Výchova k občanství ze vzdělávací oblasti Člověk 

a společnost. 

 

Časová dotace:     

6. ročník – 0 hodin   

7. ročník – 0 hodin   

8. ročník – 1 hodina    

9. ročník – 0 hodin  

  

Organizace výuky: 
Výuka je realizována formou vyučovací hodiny (45 minut) jednou týdně, která probíhá převážně v běžné třídě, popř. v učebně 

informatiky.  

 

Cíle výuky: 
Předmět klade důraz především na získání dovedností při rozhodování o důležitých životních krocích a plánování budoucnosti, 

na utváření a rozvíjení praktických dovedností a osobnostních vlastností. Snaží se připravit žáky na přechod na SŠ a do zaměstnání, 

pomoci s profesní orientací přiblížením charakteristických znaků konkrétních povolání, zorientovat se v důležitých profesních 

informacích spojených s výběrem povolání. Pěstuje u žáků zodpovědný přístup k financím a hospodaření, učí žáky orientovat se 

v nabídce finančních služeb, pochopit vztah nabídky a poptávky na trhu, porozumět základním principům finančního fungování státu. 

 

Formy a metody práce:  
Výuka probíhá formou hry, exkurzí, besed, projektů či přednášek hostů z praxe. Důležitá je spolupráce s PPP, ÚP, poradnami, lektory 

a školiteli. Žáci pracují v týmech, ve kterých se učí spolupracovat a zároveň konkurovat. 
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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 Člověk a svět práce): 

 

KLÍČOVÉ KOMPETENCE VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE 

KOMPETENCE K UČENÍ 

 

 

 

- učíme žáky plánovat, organizovat a vyhodnocovat jejich činnosti 

- jasně a vždy ve spolupráci s žáky formulujeme cíle výuky  

- učíme žáky vyhledávat, zpracovávat a používat potřebné informace v literatuře 

a na internetu 

- učíme žáky zpracovávat informace z hlediska důležitosti a objektivity a využívat je k dalšímu 

učení 

- uplatňujeme individuální přístup k žákovi 

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

- při hodnocení používáme ve zřetelné převaze prvky pozitivní motivace 

- přizpůsobujeme koncepce a postupy dosažené úrovni a vhodně motivuje žákovu 

samostatnost   

KOMPETENCE K ŘEŠENÍ 

PROBLÉMŮ 

- rozvíjíme schopnost objevovat a formulovat problém a hledat různé varianty řešení 

- podporujeme netradiční (originální) způsoby řešení problémů 

- podporujeme samostatnost, tvořivost a logické myšlení 

- podporujeme týmovou spolupráci při řešení problémů 

- učíme, jak některým problémům předcházet 

- průběžně monitorujeme, jak žáci řešení problémů prakticky zvládají 



Školní vzdělávací program Studánecká cesta 

   

KOMPETENCE 

KOMUNIKATIVNÍ 

 

- vedeme žáky k přesnému a logicky uspořádanému vyjadřování či argumentaci 

- vybízíme žáky ke kladení otázek 

- klademe důraz na „kulturní úroveň“ mluveného i písemného projevu 

- vedeme žáky k tomu, aby otevřeně vyjadřovali svůj názor podpořený logickými argumenty 

- podporujeme kritiku a sebekritiku 

- učíme žáky publikovat a prezentovat své názory a myšlenky 

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

- připravujeme žáky na zvládnutí komunikace s jinými lidmi v obtížných a ohrožujících 

situacích 

- důsledně vyžadujeme dodržování stanovených pravidel chování ve škole 

i na mimoškolních akcích 

KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A 

PERSONÁLNÍ 

 

- využíváme při výuce skupinovou práci i sdělené pocity a názory jednotlivce  

- přistupujeme diferencovaně k individuálním výkonům žáka (vzhledem ke schopnostem 

či handicapu)  

- minimalizujeme používání frontální metody výuky, podporujeme skupinovou výuku 

a kooperativní vyučování 

- volíme formy práce, které pojímají různorodý kolektiv třídy jako mozaiku vzájemně se 

doplňujících kvalit, umožňujících vzájemnou inspiraci a učení s cílem dosahování osobního 

maxima každého člena třídního kolektivu 

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

efektivní práce 

- rozvíjíme schopnost žáků zastávat v týmu různé role 

- 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 

- podporujeme integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami do třídních kolektivů 

- průběžně monitorujeme sociální vztahy ve třídě, skupině 

- učíme žáky k odmítavému postoji ke všemu, co narušuje dobré vztahy mezi žáky (mezi 

žáky a učiteli) 

- důsledně vyžadujeme dodržování společně dohodnutých pravidel chování, na jejichž 

formulaci se žáci sami podíleli      
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KOMPETENCE OBČANSKÉ 

 

- pomáháme žákům upevňovat pozici ve třídě – prezentování jejich úspěchů 

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

- poskytujeme dostatečné množství informací a jejich zdrojů, aby si žák mohl uvědomit 

vhodná východiska pro své chování a postoje 

- vedeme žáky k odpovědnosti za jejich zdraví  

- vedeme žáky k aktivní ochraně jejich zdraví  

- vedeme žáky k odmítavému postoji k drogám, alkoholu, kouření, zneužívání 

(a nadměrnému užívání) léků 

- netolerujeme agresivní, hrubé, vulgární a nezdvořilé projevy žáků 

- netolerujeme nekamarádské chování a odmítání požadované pomoci 

- netolerujeme žádnou podobu (aktivní, pasivní, otevřenou, skrytou) podpory výše 

uvedených jevů 

- učíme žáky správně jednat v různých mimořádných život ohrožujících situacích 

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

- učíme žáky poskytnout účinnou první pomoc  

- neustále monitorujeme chování žáků, včas přijímáme  účinná opatření    

KOMPETENCE PRACOVNÍ 

 

- vedeme žáky k častému sebehodnocení a hodnocení své pracovní výkonnosti  

- vedeme žáky k vlastnímu odhadování a odhalování možného nebezpečí v různých 

životních situacích  

KOMPETENCE DIGITÁLNÍ - dáváme žákům možnost odevzdávat písemné úkoly v elektronické podobě 

- komunikujeme se žáky přes MS Teams a email 

- využíváme ankety v MS FORMS při plánování třídnických prací a akcí 

- posilujeme v žácích etické chování nejenom v reálném životě, ale i v kyberprostoru 

- dbáme na důsledné dodržování kybernetických bezpečnostních zásad 

- vedeme žáky k ověřování zdrojů informací na internetu 
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Průřezová témata 

 

1. Osobnostní a sociální výchova 

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

řešení problémů; dovednosti pro učení a studium 

1.2. Sebepoznání a sebepojetí – můj vztah k sobě samému, zdravé a vyrovnané sebepojetí, osobnostní a pracovní typologie 

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

plánování učení a studia; stanovování osobních cílů a kroků k jejich dosažení  

1.4. Poznávání lidí - vzájemné poznávání se ve skupině/třídě/v pracovním kolektivu; rozvoj pozornosti vůči odlišnostem a hledání 

výhod v odlišnostech 

1.5. Mezilidské vztahy – přirozené a sociální rozdíly mezi lidmi, rovnost a nerovnost, rovné postavení mužů a žen, vztahy na 

pracovišti 

1.6. Komunikace – asertivita, dovednosti proti agresi a manipulaci, pravda a lež v komunikaci, formální a neformální komunikace 

1.7. Kooperace – rozvoj individuálních dovedností pro kooperaci v týmu (organizování práce skupiny, souhlas/nesouhlas, řešení 

konfliktů, konkurence, vztah podřízený/nadřízený, pravidla, jasná a respektující komunikace, aj.) 

 

2. Výchova demokratického občana  

2.1. Občanská společnost a škola – nárok na vzdělání, možnosti vzdělávání 

2.2. Občan, občanská společnost a stát – občanské a pracovní právo, rovnost příležitostí, občanská povinnost 

 

3. Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech 

3.1. Evropa a svět nás zajímá – události ve světě ovlivňující ČR 

3.2. Jsme Evropané – ČR jako stát v Evropě, události ovlivňující ČR 

 

4. Multikulturní výchova  

4.1. Kulturní diference – jedinečnost každého člověka a jeho individuální zvláštnosti  

4.2. Lidské vztahy – přirozené a sociální rozdíly mezi lidmi, rovnost a nerovnost pracovních pozic 

4.3. Etnický původ - rovnocennost všech etnických skupin a kultur; odlišnost lidí, ale i jejich vzájemná rovnost na trhu práce 

4.4. Princip sociálního smíru a spravedlnosti - odpovědnost a přispění každého jedince za odstranění diskriminace a předsudků 

vůči etnickým skupinám 

 

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

hospodářství – člověk jako součást celku 

 

6. Mediální výchova  

6.1. Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení – pochopení reklamní strategie (inzeráty, apod.), efektivní vyhledávání informací 

online 

6.2. Tvorba mediálního sdělení – tvorba sebeprezentace/prezentace za využití moderní komunikační technologie 

 

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 

 

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Svět práce 

8. ročník 

 

Tematické okruhy: Volba povolání, stát a hospodářství 

 

Výstupy z RVP: 
ČSP-9-8-01 orientuje se v pracovních činnostech vybraných profesí 

ČSP-9-8-02 posoudí své možnosti při rozhodování o volbě vhodného povolání a profesní přípravy 

ČSP-9-8-03 využije profesní informace a poradenské služby pro výběr vhodného vzdělávání 

ČSP-9-8-04 prokáže v modelových situacích schopnost prezentace své osoby při vstupu na trh práce 

VO-9-3-01 rozlišuje a porovnává různé formy vlastnictví, včetně duševního vlastnictví, a způsoby jejich ochrany, uvede příklady 

VO-9-3-02 sestaví jednoduchý rozpočet domácnosti, uvede hlavní příjmy a výdaje, rozliší pravidelné a jednorázové příjmy a výdaje, zváží 

nezbytnost jednotlivých výdajů v hospodaření domácnosti, objasní princip vyrovnaného, schodkového a přebytkového rozpočtu 

domácnosti 

VO-9-3-03 na příkladech ukáže vhodné využití různých nástrojů hotovostního a bezhotovostního placení, uvede příklady použití debetní 

a kreditní platební karty, vysvětlí jejich omezení 
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VO-9-3-04 vysvětlí, jakou funkci plní banky a jaké služby nabízejí, vysvětlí význam úroku placeného a přijatého, uvede nejčastější druhy 

pojištění a navrhne, kdy je využít 

VO-9-3-05 uvede a porovná nejobvyklejší způsoby nakládání s volnými prostředky a způsoby krytí deficitu 

VO-9-3-06 na příkladu chování kupujících a prodávajících vyloží podstatu fungování trhu, objasní vliv nabídky a poptávky na tvorbu ceny 

a její změny, na příkladu ukáže tvorbu ceny jako součet nákladů, zisku a DPH, popíše vliv inflace na hodnotu peněz 

VO-9-3-07 rozlišuje, ze kterých zdrojů pocházejí příjmy státu a do kterých oblastí stát směruje své výdaje, uvede příklady dávek a příspěvků 

ze státního rozpočtu   

 

 

Školní výstup Učivo Poznámky 

(časové zařazení) 

Průřezová témata 

- posoudí své možnosti v oblasti profesní 

orientace s přihlédnutím ke svému 

osobnostnímu typu 

Volba profesní orientace 

 Sebepoznávání  

- osobní zájmy a cíle 

- tělesný a zdravotní stav 

- osobní vlastnosti a schopnosti 

- teorie osobnostních a pracovních 

typů 

září – říjen 

 

 

 

OSV 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 

VDO 2.1, 2.2 

MEV 6.1, 6.2 

- mapuje informace z různých sfér 

výkonu práce 

- orientuje se v pracovních činnostech 

vybraných profesí 

Trh práce  

- povolání 

- druhy pracovišť 

- pracovní prostředky a objekty 

- charakter a druhy pracovních 

činností 

- požadavky kvalifikační, zdravotní a 

osobnostní 

- rovnost příležitostí na trhu práce 

říjen - listopad  

 

 

Exkurze do firem 

v regionu 

(květen/červen) 

 

OSV 1.2, 1.3, 1.7 

VDO 2.2 

EGS 3.1 

MV 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 

MEV 6.1, 6.2 

- orientuje se v základních druzích 

podnikání 

Podnikání 

- druhy a struktura organizací 

- nejčastější právní formy podnikání 

- drobné a soukromé podnikání 

prosinec 

 

OSV 1.4, 1.5, 1.6, 

1.7 

VDO 2.2 

EVO 5.1 

MEV 6.1, 6.2 

- orientuje se v učebních oborech 

a středních školách 

Sebehodnocení 

- vlivy na volbu profesní orientace 

prosinec - leden 

 

OSV 1.1, 1.2, 1.3 

VDO 2.1, 2.2 
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- odpovědně volí další studium 

na základě poznání svých možností 

a předpokladů 

- ví, kde ve škole i mimo ni hledat 

informace nutné pro výběr dalšího 

vzdělávání a povolání  

 

 

Možnosti vzdělávání 

- náplň učebních a studij. oborů 

- přijímací řízení 

- informace a poradenství 

 

Informační základna pro volbu povolání 

- profesní informace 

- práce s informacemi 

- poradenské služby 

- využití poradenství 

Exkurze na výstavu 

Schola Bohemia 

(říjen/listopad) 

 

Možnost spolupráce 

se školním 

výchovným 

poradcem 

kariérového 

poradenství 

 

Exkurze na ÚP Pce 

(duben) 

EGS 3.1 

MEV 6.1 

- na základě poznání svých schopností 

a možností umí sebevědomě prezentovat   

své znalosti, dovednosti a přednosti 

- orientuje se v základních principech 

zákoníku práce a rozlišuje mezi právy 

a povinnostmi zaměstnanců 

a zaměstnavatelů 

Zaměstnání 

- pracovní příležitosti v obci a regionu 

- způsoby hledání zaměstnání 

- psaní životopisu 

- pohovor u zaměstnavatele 

- nezaměstnanost 

- úřady práce 

- práva a povinnosti zaměstnanců 

a zaměstnavatelů 

únor - březen 

 

 

OSV 1.1, 1.2, 1.3, 

1.4, 1,5, 1.6, 1.7 

VD 2.2 

EGS 3.1, 3.2 

MV 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 

- rozeznává různé formy vlastnictví Majetek, vlastnictví 

- formy vlastnictví, hmotné a duševní 

vlastnictví, jejich ochrana  

- hospodaření s penězi, majetkem 

a různými formami vlastnictví 

březen OSV 1.3, 1.4 

VDO 2.1, 2.2 

EGS 3.1, 3.2 

- stručně popíše sociální, právní 

a ekonomické otázky rodinného života 

a rozlišuje postavení a role rodinných 

příslušníků 

- sestaví jednoduchý rozpočet 

domácnosti, uvede hlavní příjmy 

a výdaje, rozliší pravidelné 

a jednorázové příjmy a výdaje, zváží 

Hospodaření 

 

Rozpočet domácnosti 

- úspory, investice, úvěry, splátkový 

prodej, leasing  

 

Rozpočet státu 

duben OSV 1.3,1.6, 1.7 

VDO 2.2 

EGS 3.1, 3.2 

EVO 5.1 

MEV 6.1, 6.2 
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nezbytnost jednotlivých výdajů 

v hospodaření domácnosti, vyhýbá se 

rizikům při hospodaření s penězi 

- typy rozpočtu a jejich odlišnosti; 

význam daní; exekuce 

- vysvětlí význam sociální péče 

o potřebné občany 

- má představu o vlivu nabídky 

a poptávky na tvorbu ceny a chování 

kupujících a stručně ji vysvětlí 

Příjmy a výdaje státu, sociální dávky 

 

Principy tržního hospodářství 

- nabídka, poptávka, trh, tvorba ceny, 

inflace, podstata fungování trhu 

duben OSV 1.4 

VDO 2.1, 2.2 

EGS 3.1, 3.2 

MV 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 

EVO 5.1 

MEV 6.1, 6.2 

- orientuje se v nejobvyklejších způsobech 

nakládání s volnými prostředky 

a způsoby krytí deficitu 

- uvede příklady základních služeb, které 

banky nabízejí občanům 

- vysvětlí, k čemu slouží bankovní účet 

- vysvětlí využití různých nástrojů 

hotovostního a bezhotovostního placení 

Peníze 

- funkce a podoby peněz, formy 

placení 

 

Banky a jejich služby 

- aktivní a pasivní operace, úročení, 

pojištění, produkty finančního trhu 

pro investování a pro získávání 

prostředků 

 

Nástroje hotovostního a bezhotovostního 

placení 

květen - červen VDO 2.2 

EGS 3.1, 3.2 

EVO 5.1 

MEV 6.1 

 


