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10.5. Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce 

 

10.5.1. Vyučovací předmět: Pracovní výchova 

 

1/  Charakteristika předmětu 

V předmětu Pracovní výchova je realizován obsah vzdělávací oblasti Člověk a svět práce oboru 

Pracovní výchova a částečně i oblasti Člověk a jeho svět oboru Smyslová výchova. 

 

Vzdělávací oblast Člověk a svět práce je jednou ze stěžejních vzdělávacích oblastí v základním 

vzděláváním žáků s nejtěžším mentálním postižením. Pracovní činnosti vedou žáky k získání 

základních pracovních dovedností a návyků. Rozvíjí motorické schopnosti a dovednosti, 

základní hygienické návyky, činnosti v oblasti sebeobsluhy a současně i komunikační 

dovednosti při provádění pracovních činností. 

Pracovní výchova je realizována ve všech ročnících. 

Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Člověk a svět práce je rozdělen na tématické okruhy: 

- Sebeobsluha 

- Práce s drobným materiálem 

- Práce montážní a demontážní 

- Pěstitelské práce 

- Práce v domácnosti 

Ve všech těchto okruzích jsou žáci soustavně vedeni k dodržování zásad bezpečnosti a 

hygieny při práci. 

Cílové zaměření vzdělávací oblasti 

Vzdělávání v této vzdělávací oblasti směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí tím, 

že vede žáka k : 

 - Získání základních hygienických a sebeobslužných návyků 

 - Rozvoji motoriky, získávání základních pracovních dovedností 

 - Osvojení dovedností při používání a zacházení s pomůckami 

 - Dodržování hygienických a bezpečnostních pravidel při práci 

 - Radosti z tvořivé, samostatné, účelné práce 

 

2/ Výchovné a vzdělávací strategie k rozvíjení klíčových kompetencí 

Výuka pracovní výchovy přispívá k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí takto: 

Kompetence k učení 

Využíváme různé techniky práce s různými materiály a tím vedeme žáky k získávání 

základních manuálních zručností a dovedností. 

Kompetence sociální a personální 

Individuálním přístupem a jednáním s žákem zajišťujeme atmosféru jistoty a bezpečí a  

tím podporujeme navazování kontaktu s dospělými a s okolím. 
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3/ Vzdělávací obsah 

 

 

Očekávané výstupy 

Žák by měl 

Učivo 

SEBEOBSLUHA , SEBEOBSLUŽNÉ ČINNOSTI  

-zvládnout základní hygienické návyky a sebeobslužné 

činnosti 

Osobní hygiena- mytí rukou, používání mýdla, 

ručníku, kapesníku 

Používání WC 

Rozepínání a zapínání knoflíků, zipu- na modelu i v 

reálu 

Šněrování, obouvání, zouvání- na modelu i v reálu 

-dodržování čistoty a pořádku  Péče o své pracovní místo- používání hadru 

-udržovat pořádek ve svých věcech Úklid osobních věcí na dané místo 

Úklid hraček a pomůcek 

Nácvik péče o okolí- mytí tabule, zalévání květin 

PRÁCE S DROBNÝM MATERIÁLEM  

-zvládat základní manuální dovednosti při práci 

s jednoduchými materiály a pomůckami 

Poznávání vlastností různých materiálů a jeho využití 

Přírodní materiály 

Sbírání, třídění přírodnin 

Třídění semen fazole, čočky, kukuřice,… 

Navlékání jeřabin 

Trhání listů, obtiskování, frotáž 

Lisování listů 

Výroba figurek  

Textilní materiály 

Navíjení vlny, provázků 

Navlékání korálků 

Překládání, stříhání látky, porušení vazby 
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vztahováním 

Nalepování látky a vlny 

Koláže 

Práce s keramickou hlínou 

Zpracování hlíny jejím mačkání, trháním, válením 

Vykrajování hlíny formičkami 

Tvarování hlíny 

-pracovat podle slovního návodu Reakce na jednoduchý pokyn 

-udržovat pracovní místo v čistotě Mytí a úklid pomůcek 

Úklid pracovní plochy 

PRÁCE MONTÁŽNÍ A DEMONTÁŽNÍ 

-zvládat elementární dovednosti při práci 

s jednoduchými stavebnicemi 

Stavění ze stavebnice 

Řazení molitanových kostek v daném směru 

Montáž, demontáž manipulace s předměty 

 

PĚSTITELSKÉ PRÁCE 

-provádět pozorování přírody v jednotlivých ročních 

obdobích 

Vycházky do přírody 

-ošetřovat a pečovat o nenáročné pokojové rostliny Zalévání květin, péče o listy, jejich přesazování 

PRÁCE V DOMÁCNOSTI 

-ve třídě provádět drobné domácí práce 

Zapojování žáků do drobných domácích prací v rámci 

třídy- mytí hrnečků, umyvadla 

Zametání s využitím smetáčku a lopatky 

-zvládnout jednoduchý nákup Využít k drobným nákupům v okolí 

Seznámit se s funkcí nápojových automatů ve škole 

-dodržování zásad bezpečnosti a hygieny při práci v 

domácnosti 

Uplatňování hygienických zásad- mytí rukou, čistota 

oděvů 

Udržování pořádku a čistoty- úklid 

 

 


