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Vyučovací předmět: DOMÁCNOST 
 
A. Charakteristika vyučovacího předmětu 
 
a)  Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 
 
      Vyučovací předmět Domácnost se vyučuje jako samostatný volitelný předmět v 7. ročníku v rozsahu dvou vyučovacích hodin 
týdně.  
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 orientaci žáků. 
 
Vzdělávací obsah je určen chlapcům i dívkám. 
Ve všech tématických okruzích jsou žáci soustavně vedeni k dodržování zásad bezpečnosti a hygieny při práci. 
 
V předmětu domácnost se prolínají průřezová témata: 
Osobnostní a sociální výchova – orientovat se v sobě samém, cvičit sebekontrolu a sebeovládání, rozvíjet dovednosti a 
schopnosti, dobré vztahy k sobě samému, k dalším lidem a k dalším složkám životního prostředí, cvičit pružnost nápadů, originalitu, 
schopnost „dotahovat“ nápady do reality 
Výchova demokratického občana – zásady slušnosti, tolerance a odpovědného jednání, řešení problémů samostatně a 
odpovědně, společně komunikovat, podporovat aktivitu a kooperovat  
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech – poznávání způsobu života a stravování v jiných zemích, 
zamyšlení nad různou životní úrovní v různých částech světa, uvědomění si nutnosti efektivně využívat suroviny 
Multikulturní výchova – poznání života jiných kultur, harmonizace mezilidských vztahů, zlepšování klimatu třídy a školy 
Mediální výchova – schopnost zpracovat a vyhodnotit informace získané z médií – tisk, internet 
Environmentální výchova – základní podmínky života – voda (vztahy vlastností vody a života, význam vody pro lidské aktivity, 
pitná voda ve světě a u nás), půda ( zdroj výživy), třídění odpadů 
 
b) Výchovné a vzdělávací strategie 
 

Klíčové kompetence V tomto předmětu budou učitelé pro utváření klíčových kompetencí využívat zejména tyto 
strategie: 
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Kompetence k učení 
 

 motivovat žáky kriticky zhodnotit výsledky své práce a diskutovat o nich 
 vést žáky k samostatnému organizování práce ve skupině 
 umožnit žákům ve vhodných případech realizovat vlastní nápady 

 
 
Kompetence k řešení problémů 

 
 motivovat žáky k promýšlení pracovních postupů 
 zajímat se o náměty žáků 
 klást otevřené otázky 
 klást důraz na vyhledávání informací z různých zdrojů 

 
 
Kompetence komunikativní 

 
 seznamovat žáky se správným technologickým postupem při práci 
 vést žáky k používání správného technického názvosloví 
 napomáhat ke zlepšení výsledků práce skupiny na základě vhodného dorozumívání 
 podněcovat žáky, aby na sebe brali ohled 

 
 
Kompetence sociální a 
personální 

 
 vést žáky ke vzájemné pomoci při plánování, přípravě pokrmů, stolování i práci na úklidu 
 posilovat žákovu sebedůvěru 
 podle potřeby pomáhat žákům 
 umožňovat každému žákovi zažít úspěch 

 
 
Kompetence občanské 

 
 vést žáky k zodpovědnosti při rozhodování, k účinné pomoci druhým, k vzájemnému  

respektování názorů a navrhování řešení a k přivolání pomoci při zranění 
 vést žáky k dodržování pravidel slušného chování 
 napomáhat žákům ke zvýšení sebedůvěry 

 
 
 
Kompetence pracovní 

 
 vést žáky k bezpečnému a účinnému používání nástrojů, vybavení a materiálů, 

k dodržování 
technologických postupů a pravidel, plnění povinností, k ochraně svého zdraví a zdraví  
druhých 

 hodnotit žáky způsobem, který jim umožňuje vnímat vlastní pokrok 
 motivovat žáky, aby své znalosti a dovednosti využili v běžné praxi 
 vést žáky k šetření materiálem  
 podněcovat žáky, aby dbali na ochranu životního prostředí 
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B. Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu 
 
7. ročník 

 

 
 

 
Výstupy 
 

 
Učivo 

 
Průřezová témata (PT) 
Mezipředm. Vztahy ( MV) 

 
Žák: 

 zná a dodržuje řád cvičné kuchyně, 
hygienicky správně, bezpečně a 
hospodárně nakládá s kuchyňským 
náčiním a přístroji, surovinami a 
kuchyňskými odpady 

 
 

 seznámí se se zařízením a 
vybavením cvičné školní kuchyně, 
naučí se bezpečně obsluhovat 
elektrické spotřebiče ve školní 
cvičné kuchyni 

 
 

 upraví rodinný stůl pro každodenní 
stolování 

 zná a užívá zásady společenského 
chování při stolování 

 
 

 vybírá a nakupuje vhodné suroviny 

 
 
Řád cvičné kuchyně – bezpečnost a 
hygiena provozu 
 
 
 
 
 
Kuchyně – základní vybavení, udržování 
pořádku a čistoty 
 
 
 
 
Úprava stolu a stolování – jednoduché 
prostírání, společenské chování u stolu 
 
 
 
 
Potraviny – výběr, nákup, skladování      
                    potravin, skupiny potravin 

 

 
PT:  Environmentální výchova  
         třídění odpadů 
MV: Přírodopis  
        Základy ekologie – ochrana přírody a    
         životního prostředí 
 
 
 
 
 
 
 
 
PT: Osobnostní a sociální výchova 
       Osobní rozvoj, sebepoznání, kultura    
       stolování 
MV: Výchova ke zdraví  
        Rizika ohrožující zdraví a jejich  
        prevence: bezpečné chování, 
dodržování    
        pravidel  bezpečnosti a ochrany zdraví 
        Osobnostní a sociální rozvoj –    
        mezilidské vztahy, komunikace, 
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 využívá vhodné způsoby 
skladování potravin 

 zvládá sestavit jídelníček podle 
zásad zdravé výživy 

 
 
 
 připraví jednoduché studené 

pokrmy  - pomazánky, saláty, 
chlebíčky, chuťovky 

 připraví jednoduché pokrmy 
vařením, pečením, smažením, 
dušením, zapékáním 

 
 
 
 
 
 
 

 při úrazu v kuchyni neprodleně a 
správně poskytne první pomoc a 
zajistí další odbornou pomoc, je-li 
nutná 

  
Sestavování jídelníčku 
 
 
 
 
Příprava pokrmů – úprava pokrmů za 
studena 
 
Základní tepelné úpravy 
polévky  
tepelná úprava masa 
přílohy 
různé rychlé pokrmy ( bramboráky, pizza, 
langoše, topinky, luštěniny) 
bezmasé pokrmy 
moučníky ( záviny, řezy, bábovky, 
cukroví, buchty) 
slané pečivo 
nápoje 
 
Poskytování první pomoci  
 
 
 

kooperace 
        Matematika 
 
PT: Multikulturní výchova + Výchova 
k myšlení    
       v evropských a globálních souvislostech -  
       stravovací návyky a zvyklosti ostatních     
       národů 
 
 
PT: Mediální výchova – recepty a návody 
v tisku,    
      časopisech, televizních pořadech, na 
internetu 
MV: Informatika – vyhledávání, zpracování a  
         využití informací 
        Pracovní činnosti – Svět práce – volba  
         profesní orientace, možnost vzdělávání,  
         zaměstnání 
PT: Výchova demokratického občana  
      osobní zodpovědnost za své zdraví,  
      respektování dodržování předpisů a norem 

 

 
 
 
 
   


