Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce
Ročník: 7. + 8. + 9. - chlapci
Kompetence (výstupy)

Žák:
- dodržuje obecné zásady bezpečnosti a
hygieny pro práci i zásady bezpečnosti a
ochrany při práci s nástroji a nářadím
- užívá technickou dokumentaci a připraví
vlastní jednoduchý náčrt výrobku

- zvládá základní prvky ručního obrábění
technických materiálů (dřeva, kovů,
plastů)

- posuzuje základní vlastnosti technických
materiálů (dřeva, kovů, plastů)

Učivo – obsah

Příprava
- seznámení žáků se školní dílnou
- řád školní dílny a bezpečnostní
předpisy

Mezipředm.
vazby

Poznámka

Termín

průběžně

Teoretická příprava
- zásady chování ve školní dílně
- základy technického zobrazování
- čtení technických výkresů,
pravoúhlé promítání
- kreslení jednoduchých náčrtů
(technických výkresů)
Dřevo
- práce se dřevem, jednoduché
výrobky (řezání, dlabání, vrtání,
spojování vruty, lepení, plátování,
úprava povrchu)
Kovy
- technické kovy, výroba, vlastnosti
- pokusy a pozorování vlastností
kovů
- práce s kovy (orýsování, měření,
řezání, pilování, vrtání, nýtování,
úprava povrchu)
Plasty
- význam, užití a rozdělení plastů
- bezpečnost a hygiena při práci
s plasty
- práce s plasty (oddělování, vrtání,
spojování, lepení, tepelné tváření)
- vrstvení hmoty - lamináty

Organizace práce
- rozeznává a dodržuje technologické
- technologické postupy
postupy, technické informace a návody při - užití materiálů v praxi
práci
- technické informace a návody

- orientuje se v pracovních činnostech
vybraných profesí

- využije profesní informace a poradenské
služby pro výběr vhodného vzdělávání

Možnosti vzdělávání
- náplň učebních a studijních oborů,
přijímací řízení, informace a
poradenské služby
Volba profesní orientace
- základní princip sebepoznávání,
osobní zájmy a cíle, vlivy na
volbu profesní orientace,
informační základna pro volbu
povolání, práce s profesními
informacemi a využívání
poradenských služeb

8. ročník
+
9.ročník

Kompetence (výstupy)

Učivo – obsah

- orientuje se v informacích o jednotlivých
povoláních z videomateriálů a nabídky
trhu práce; prokáže v modelových
situacích schopnost prezentace své osoby
při vstupu na trh práce

Zaměstnání
- pracovní příležitosti v regionu,
způsoby hledání zaměstnání,
psaní životopisu, pohovor u
zaměstnavatele, problémy
nezaměstnanosti

- posoudí své možnosti při rozhodování o
volbě vhodného povolání a profesní
přípravy

Trh práce
- druhy pracovišť, pracovních
prostředků, pracovních objektů,
charakter a druhy pracovních
činností, kvalifikační
požadavky, rovnost příležitostí
na trhu práce

- prování jednoduché operace platebního
styku a domácího účetnictví

- ovládá základní funkce vybraných
digitálních zařízení
- pracuje uživatelsky s mobilními
technologiemi
- ošetřuje digitální techniku a chrání před
poškozením
dodržuje základní hygienická a
bezpečnostní pravidla při práci s technikou
a poskytne první pomoc při úrazu

Podnikání
- druhy a struktura organizací,
nejčastější formy podnikání,
drobné a střední soukromé
podnikání
Využití digitálních technologií
- druhy digitální techniky (PC
s periferiemi, digitální audio a
video zařízení)
- bezdrátové digitální technologie
(Bluetooth, wi-fi, navigační
technologie atd.)
- počítačové programy pro
zpracování hlasových a
grafických informací (úpravy,
archivace, střih, systémy a
komunikace)
- mobilní služby (operátoři,
tarify)

Mezipředm.
vazby

Poznámka

Termín

