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VZDĚLÁVACÍ OBLAST: ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE 

VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: DOMÁCNOST 

 

Charakteristika předmětu: 
 

Vzdělávací obsah:  
Základem vzdělávacího obsahu předmětu Domácnost je vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Člověk a svět práce pro 2. stupeň 

vzdělávací oblasti Člověk a svět práce, tematického okruhu Příprava pokrmů. Předmět je nabízen v 7. ročníku jako povinně 

volitelný. 

 

Časová dotace:  
6. ročník – 0 hodin  

7. ročník – 1 hodina 

8. ročník – 0 hodin  

9. ročník – 0 hodin  

 

Organizace výuky: 
Výuka je realizována formou dvouhodinového bloku (2 x 45 minut) jedenkrát za 14 dní. Výuka probíhá ve cvičné kuchyni. 
 

Cíle výuky: 
Vyučovací předmět se zaměřuje na praktické pracovní dovednosti a návyky při přípravě pokrmů, vede k pozitivnímu vztahu k práci 

a k používání vhodných nástrojů a pomůcek pro přípravu pokrmů, učí organizaci a plánování práce. Ve všech tematických okruzích 

jsou žáci soustavně vedeni k dodržování zásad bezpečnosti a hygieny při práci. 

 

Řád odborných učeben, kde výuka probíhá, a dodržování pravidel bezpečnosti je pro každého žáka závazné. 

 
Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj kompetencí žáků 
Viz. povinný předmět Svět práce – okruh Příprava pokrmů 
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Průřezová témata  
Viz. povinný předmět Svět práce – okruh Příprava pokrmů 

 

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Domácnost 

 

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, 

mezipředmětové 

vztahy) 

Průřezová témata 

Žák 

- zná a dodržuje řád cvičné kuchyně, hygienicky 

správně, bezpečně a hospodárně nakládá 

s kuchyňským náčiním a  přístroji, surovinami i 

kuchyňskými odpady   

- seznámí se se zařízením a vybavením cvičné školní 

kuchyně, naučí se bezpečně ovládat elektrické 

spotřebiče v CvK 

Řád cvičné kuchyně – bezpečnost a 

hygiena provozu 

 

Vybavení kuchyně -  seznámení 

s prostorami, přístrojovým 

vybavením 

 

 

září + 

průběžně 

OSV 1.2, 1.4, 1.5, 1.6, 

1.7 

EVVO 5.1 

MEV 6.1 

- umí prostřít pro různé příležitosti a pokrmy správně 

servírovat  

- zná a užívá zásady společenského chování při 

stolování  

Úprava stolu a stolování říjen + 

průběžně 

- 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 + 

průběžně 
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- zvládne prakticky základní postupy při přípravě 

pokrmů 

- připraví jednoduché pokrmy studené kuchyně 

Pokrmy studené kuchyně – saláty 

zeleninové i ovocné, pomazánky 

listopad – 

červen   
(dle 

domluveného 

plánu) 

- zvládne prakticky základní postupy při přípravě 

pokrmů 

- připraví jednoduché pokrmy teplé kuchyně 

Pokrmy teplé kuchyně listopad – 

červen  
(dle 

domluveného 

plánu) 

- zvládne podle receptu přípravu pečeného i 

nepečeného cukroví 

Pečení cukroví dle příležitosti 

– vánoce, 

velikonoce 

 


