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Název předmětu Technická praktika 

Oblast  

Charakteristika předmětu Cílem předmětu je doplnit si základní vzdělání praktickou činností, získat dovednosti a návyky a přispět k 
využívání v praktickém životě v zacházení s technikou, podpořit manuální zručnost a prostorovou 
představivost, případně ovlivnit profesní orientaci žáka. Učí pracovat v týmu, skupinách, plánovat a 
organizovat si praktické činnosti, hodnotit práci podle průběhu i výsledku. Při své činnosti žák poznává 
různé pracovní pomůcky, nástroje a nářadí, techniku, seznámí se s pracovními postupy a nutností 
dodržování zásad bezpečnosti a hygieny při práci. 

Obsahové, časové a organizační vymezení 
předmětu (specifické informace o předmětu 
důležité pro jeho realizaci) 

Předmět je vyučován v 8. - 9. ročníku jako volitelný předmět, navazuje na vzdělávací oblast Člověk a svět 
práce, výuka probíhá ve školní dílně v časové dotaci 2 hodiny týdně. 
Při práci s technickými materiály převládá samostatná práce, po výkladu učitele následuje předvedení 
pracovních postupů, žáci pozorují, posuzují, procvičují a nacvičují dovednosti. Výběr metod a forem práce 
závisí na osobních zkušenostech učitele, na kolektivu žáků, jejich znalostech a dovednostech. Výsledkem 
práce žáka jsou stanovené vlastní výrobky dle daných postupů. V hodinách se podporuje kreativita a 
zručnost při práci se stavebnicemi a materiálem. 

Výchovné a vzdělávací strategie: společné 
postupy uplatňované na úrovni předmětu, 
jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové 
kompetence žáků 

Kompetence k řešení problémů: 
Žák dokáže svým přístupem samostatně zvládnout zadaný úkol, hledá vhodné postupy spojené s 
bezpečností práce, ověřuje prakticky správnost řešení problémů a osvědčené postupy aplikuje při řešení 
obdobných nebo nových problémových situací, sleduje vlastní pokrok při zdolávání problémů a kriticky 
myslí, činí uvážlivá rozhodnutí, je schopen je obhájit, uvědomuje si zodpovědnost za své rozhodnutí. 

Kompetence sociální a personální: 
Účinně spolupracuje ve skupině, podílí se společně s pedagogem na vytváření pravidel práce v týmu, na 
základě poznání nebo přijetí nové role v pracovní činnosti pozitivně ovlivňuje kvalitu společné práce a 
podílí se na utváření příjemné atmosféry v týmu, na základě ohleduplnosti a úcty při jednání s druhými 
lidmi přispívá k upevňování dobrých mezilidských vztahů, v případě potřeby poskytne pomoc nebo o ni 
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požádá a přispívá k diskusi v malé skupině i k debatě celé třídy, chápe potřebu efektivně spolupracovat s 
druhými při řešení daného úkolu, oceňuje zkušenosti druhých. 

Kompetence pracovní: 
Používá bezpečně a účinně materiály, nástroje a vybavení, dodržuje vymezená pravidla, plní povinnosti a 
závazky, adaptuje se na změněné nebo nové pracovní podmínky a přistupuje k výsledkům pracovní 
činnosti nejen z hlediska kvality, funkčnosti, hospodárnosti a společenského významu, ale i z hlediska 
ochrany svého zdraví i zdraví druhých, ochrany životního prostředí i ochrany kulturních a společenských 
hodnot a využívá znalosti a zkušenosti získané pro svoji budoucí kariéru. 

Technická praktika 8. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k řešení problémů 

 Kompetence sociální a personální 

 Kompetence pracovní 

Učivo ŠVP výstupy 

dílenský řád, organizace práce dodržuje základní pravidla bezpečnosti práce a školní řád dílny  

poskytnutí první pomoci umí poskytnout první pomoc při úrazu nářadím a materiálem  

pracovní nástroje a pomůcky, jejich funkce a užití respektuje organizaci práce a technologické postupy.  

technická dokumentace, druhy výkresů, formáty výkresů, měřítka, druhy čar, 
kótování, zobrazování, výkres, náčrt 

používá technickou dokumentaci  

umí přečíst jednoduchý technický výkres  

technické materiály a jejich vlastnosti při praktických činnostech osvojuje si praktické dovednosti a upevňuje si osvojené znalosti, získává pozitivní 
vztah k práci, porovnává vzájemné vlastnosti materiálů  

dřevo - měkké, tvrdé, překližka, dřevotřískové desky osvojuje si praktické dovednosti a upevňuje si osvojené znalosti, získává pozitivní 
vztah k práci, porovnává vzájemné vlastnosti materiálů  

kovy - železo, měď, hliník osvojuje si praktické dovednosti a upevňuje si osvojené znalosti, získává pozitivní 
vztah k práci, porovnává vzájemné vlastnosti materiálů  

zpracování dřeva, řezivo, dýhy, překližky, laťovky osvojuje si praktické dovednosti a upevňuje si osvojené znalosti, získává pozitivní 
vztah k práci, porovnává vzájemné vlastnosti materiálů  

orientuje se v možnostech využití a zpracování odpadu  

upínání materiálu, řezání, rašplování, pilování, broušení, vrtání, dlabání, hoblování, 
lepení 

správně volí pomůcky, nářadí a nástroje pro ruční opracování dřeva  

vytváří si pracovní návyky a dovednosti, na základě technické dokumentace vyrobí 
daný výrobek  

povrchová úprava, spojování materiálu pomocí vrutů, hřebíků, čepy správně volí pomůcky, nářadí a nástroje pro ruční opracování dřeva  
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vytváří si pracovní návyky a dovednosti, na základě technické dokumentace vyrobí 
daný výrobek  

práce se stavebnicí Merkur umí sestavit funkční model, který sám navrhne nebo podle plánku  

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace 

Uvědomuje si hodnot spolupráce, komunikace v týmu a kooperace, pomáhá utvářet kladný postoj k sobě samému i druhým. 

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občan, občanská společnost a stát 

Učí se samostatnosti, vede k seberealizaci, ohleduplnosti, pochopení významu pravidel pro fungování společnosti. 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí 

Žák pěstuje návyky vzhledem k životnímu prostředí a uvědomuje si vlastní odpovědnost ke stavu život. prostředí. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace 

Dokáže si organizovat svůj čas a práci, dokáže se kriticky ohodnotit. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí 

Pomáhá utvářet kladný postoj k sobě samému i druhým, uvědomuje si své schopnosti. 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí 

Vnímá vlastní odpovědnost k životnímu prostředí, chápe význam a roli různých profesí ve vztahu k životnímu prostředí. 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Multikulturalita 

Učí se vnímat odlišnosti jako zdroj obohacení, vede k toleranci a respektování odlišných sociokulturních skupin. 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení 

Učí se využívat média jako zdroj informací, uvědomuje si možnost svobody vyjadřování. 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Jsme Evropané 

Rozšiřuje a prohlubuje své dovednosti potřebné pro orientaci v evropském prostředí. 
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Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k řešení problémů 

 Kompetence sociální a personální 

 Kompetence pracovní 

Učivo ŠVP výstupy 

dílenský řád, organizace práce dodržuje základní pravidla bezpečnosti práce a školní řád dílny  

poskytnutí první pomoci umí poskytnout první pomoc při úrazu nářadím a materiálem  

pracovní nástroje a pomůcky, jejich funkce a užití respektuje organizaci práce a technologické postupy  
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technická dokumentace, druhy výkresů, formáty výkresů, měřítka, druhy čar, 
kótování, zobrazování, výkres, náčrt 

používá technickou dokumentaci  

umí přečíst jednoduchý technický výkres  

technické materiály a jejich vlastnosti při praktických činnostech osvojuje si praktické dovednosti a upevňuje si osvojené znalosti, získává pozitivní 
vztah k práci, porovnává vzájemné vlastnosti materiálů  

vytváří si pracovní návyky a dovednosti, na základě technické dokumentace vyrobí 
daný výrobek  

dřevo - měkké, tvrdé, překližka, dřevotřískové desky osvojuje si praktické dovednosti a upevňuje si osvojené znalosti, získává pozitivní 
vztah k práci, porovnává vzájemné vlastnosti materiálů  

kovy - železo, měď, hliník osvojuje si praktické dovednosti a upevňuje si osvojené znalosti, získává pozitivní 
vztah k práci, porovnává vzájemné vlastnosti materiálů  

zpracování dřeva, řezivo, dýhy, překližky, laťovky správně volí pomůcky, nářadí a nástroje pro ruční opracování dřeva  

orientuje se v možnostech využití a zpracování odpadu  

vytváří si pracovní návyky a dovednosti, na základě technické dokumentace vyrobí 
daný výrobek  

upínání materiálu, řezání, rašplování, pilování, broušení, vrtání, dlabání, hoblování, 
lepení 

správně volí pomůcky, nářadí a nástroje pro ruční opracování dřeva  

povrchová úprava, spojování materiálu pomocí vrutů, hřebíků, čepy správně volí pomůcky, nářadí a nástroje pro ruční opracování dřeva  

práce se stavebnicí Merkur umí sestavit funkční model, který sám navrhne nebo podle plánku  

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí 

Žák pěstuje návyky vzhledem k životnímu prostředí a uvědomuje si vlastní odpovědnost ke stavu život. prostředí. 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí 

Vnímá vlastní odpovědnost k životnímu prostředí, chápe význam a roli různých profesí ve vztahu k životnímu prostředí. 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení 

Učí se využívat média jako zdroj informací, uvědomuje si možnost svobody vyjadřování. 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Multikulturalita 

Učí se vnímat odlišnosti jako zdroj obohacení, vede k toleranci a respektování odlišných sociokulturních skupin. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace 

Uvědomuje si hodnot spolupráce, komunikace v týmu a kooperace, pomáhá utvářet kladný postoj k sobě samému i druhým. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí 

Pomáhá utvářet kladný postoj k sobě samému i druhým, uvědomuje si své schopnosti. 
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OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace 

Dokáže si organizovat svůj čas a práci, dokáže se kriticky ohodnotit. 

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občan, občanská společnost a stát 

Učí se samostatnosti, vede k seberealizaci, ohleduplnosti, pochopení významu pravidel pro fungování společnosti. 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Jsme Evropané 

Rozšiřuje a prohlubuje své dovednosti potřebné pro orientaci v evropském prostředí. 

 

 


