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Vzdělávací  oblast Vyučovací předmět ročník zodpovídá 

 Člověk a jeho svět  Základy péče o domácnost 6. Mgr. Zyková 

 
Dílčí výstupy žáka ZŠ Na Stínadlech, Teplice 

 
Učivo  Průřezová témata 

Provoz a údržba domácnosti 

8.1.provádí jednoduché operace platebního styku a domácího 

účetnictví 

 

8.2.ovládá jednoduché pracovní postupy při základních 

činnostech v domácnosti a orientuje se v návodech k obsluze 

běžných domácích spotřebičů 

 

8.3. správně zachází s pomůckami, nástroji, nářadím a zařízením 

včetně údržby, provádí drobnou domácí údržbu 

        

8.4.dodržuje základní hygienická a bezpečnostní pravidla a 

předpisy, poskytne první pomoc při úrazu, včetně úrazu 

elektrickým proudem 

Příprava pokrmů 

9.1; 9.2; 9.3; 9,4 

Výživa jako součást zdravého životního stylu 

 

Kultura bydlení 

 

Kultura odívání 

 

Ruční práce a šití 

 

Dítě a jeho výchova v rodině 

 

- provoz domácnosti –voda, teplo, světlo /rozpočet, 

příjmy, výdaje, platby, úspory; hotovostní a bezhotovostní 

platební styk/ 

- úklid bytu, čistící prostředky a jejich dopad na životní 

prostředí, odpad a jeho ekologická likvidace 

- elektrotechnika v domácnosti, spotřebiče, jistič, 

bezpečnost a ekonomika provozu 

- základy první pomoci, laická první pomoc při poranění 

menšího rozsahu, chování při závažných stavech a 

poranění, přivolání odborné pomoci; péče o nemocné a 

staré lidi v rodině; léčivé byliny v domácnosti 

- výběr, nákup a skladování poživatin, zpracování 

jednotlivých druhů potravin, kultura stolování 

- historie a vývoj bydlení, zařízení bytu – dispoziční a 

provozní řešení 

-bytové doplňky, dekorativní předměty, květiny v bytě, 

aranžování 

- oděv z hlediska účelnosti, zdraví, estetiky a ekonomiky, 

vkus a móda, oděvní doplňky 

- ruční šití – technika ručního šití, druhy vlastnosti textilií 

- další textilní techniky (vyšívání, drhání, batikování…) 

- narození dítěte, fyzický, duševní a sociální rozvoj dítěte; 

základní péče o dítě- hygiena, výživa, oblékání, denní 

režim; jednotná výchova v rodině, pochvala odměna, trest 

 

 

 

P 20 Mu-lidské 

vztahy, tolerance, 

kulturní prostředí 

 

 

P 25 

P 26 E-ochrana 

ŽP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P 7 O Mezilidské 

vztahy 

 


