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VZDĚLÁVACÍ OBLAST: INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE 

VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: INFORMATIKA  

Charakteristika předmětu: 

 

Vzdělávací obsah: 

Základem vzdělávacího obsahu předmětu Informatika je vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Informační a komunikační technologie pro  2. 

stupeň ze vzdělávací oblasti Informační a komunikační technologie. 

 

Časová dotace: 
6. ročník –  1 hodina  

7. ročník –  0 hodin 

8. ročník –  0 hodin 

9. ročník –  0 hodin 

 

Organizace výuky: 
Výuka je realizována formou dvouhodinového bloku (2 x 45 minut) 1x za 14 dní. Probíhá v učebně informatiky. 

 

Cíl předmětu: 
Žáci jsou vedeni k chápání a správnému používání pojmů z oblasti vybavení PC a bezpečnému chování v síti. Učí se pracovat s textovými a 

tabulkovými editory, tvoří prezentace, pracují v jednoduchých programech na úpravu obrázků. Učí se používat v komunikaci email a 

dodržovat pravidla elektronické komunikace. 

 

Řád učebny informatiky je součástí vybavení učebny, dodržování pravidel je pro každého žáka závazné. 

 

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj kompetencí žáků 
(všichni vyučující při své práci využívají společné strategie – viz oddíl Charakteristika ŠVP kapitola 2 a tyto společné strategie dále konkrétně 

rozvíjejí pro předmět Informatika): 
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KLÍČOVÉ KOMPETENCE VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE 

KOMPETENCE K UČENÍ - zadávanými úkoly jsou žáci vedeni k samostatnému objevování možností využití 

informačních a komunikačních technologií v praktickém životě, pro toto poznávání využívají 

zkušeností s jiným SW, spolupráci s ostatními žáky, nápovědu (help) u jednotlivých 

programů, literaturu apod. 

- tím, že žáci mohou využívat svých poznámek při praktických úkolech, se žáci učí pořizovat si 

takové poznámky, které jim pak pomohou při praktické práci s technikou 

KOMPETENCE K ŘEŠENÍ 

PROBLÉMŮ 

 

- žáci jsou vedeni zadáváním úloh a projektů k tvořivému přístupu při jejich řešení, učí se 

chápat, že v životě se při práci s informačními a komunikačními technologiemi budou často 

setkávat s problémy, které nemají jen jedno správné řešení, ale že způsobů řešení je více 

- žáci jsou vedeni nejen k nalézání řešení, ale také k jeho praktickému provedení a dotažení do 

konce 

KOMPETENCE 

KOMUNIKATIVNÍ 

 

- žáci se také učí pro komunikaci na dálku využívat vhodné technologie – některé práce 

odevzdávají prostřednictvím elektronické pošty 

- při komunikaci se učí dodržovat vžité konvence a pravidla (forma vhodná pro danou 

technologii, náležitosti apod.) 

KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A 

PERSONÁLNÍ 

 

- při práci jsou žáci vedeni ke kolegiální radě či pomoci, případně při projektech se učí pracovat 

v týmu, rozdělit a naplánovat si práci, hlídat časový harmonogram apod. 

- žáci jsou přizváni k hodnocení prací - žák se učí hodnotit svoji práci i práci ostatních, při 

vzájemné komunikaci jsou žáci vedeni k ohleduplnosti a taktu, učí se chápat, že každý člověk 

je různě chápavý a zručný 

KOMPETENCE OBČANSKÉ 

 

- žáci jsou seznamování s vazbami na legislativu a obecné morální zákony (SW pirátství, 

autorský zákon, ochrana osobních údajů, bezpečnost, hesla ...) tím, že je musí dodržovat 

(citace použitého pramene, ve škole není žádný nelegální SW, žáci si chrání své heslo ...) 

- při zpracovávání informací jsou žáci vedeni ke kritickému myšlení nad obsahy sdělení, ke 

kterým se mohou dostat prostřednictvím Internetu i jinými cestami 
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KOMPETENCE PRACOVNÍ 

 

- žáci dodržují bezpečnostní a hygienická pravidla pro práci s výpočetní technikou 

- žáci mohou využít ICT pro hledání informací důležitých pro svůj další profesní růst 

KOMPETENCE DIGITÁLNÍ - vytváříme předmětové skupiny v prostředí MS TEAMS, kde dostávají žáci prostor pro 

moderovanou diskuzi, čím je vedeme i k etickému chování na internetu, sdílíme zde navzájem 

studijní a jiné materiály, řešíme problémy, zveřejňujeme zadání apod.  

- posilujeme v žácích efektivní komunikaci skrz elektronické systémy, jakými jsou např. MS 

OUTLOK či MS TEAMS, dbáme na formální úpravu této komunikace a učíme žáky 

usnadňovat a zefektivňovat si práci (např. automatické podpisy, filtry zpráv apod.). 

- dáváme žákům možnost odevzdávat písemné úkoly v elektronické podobě (např. v MS 

WORD) a skrz elektronické komunikační platformy (např. referáty, zápisy o četbě, slohová 

cvičením), čímž je vedeme k efektivnímu, ekonomickému i ekologickému myšlení, dbáme 

nejenom na obsahovou, ale i formální a grafickou stránku díla, seznamujeme žáky s postupy, 

jak zefektivnit a zkvalitnit své výstupy (kontrola pravopisu, formátování, rozložení, styly 

apod.). 

- vytváříme s žáky komplexní prezentace v MS POWERPOINT, v nichž zapojují zdroje 

audiovizuální povahy a grafické nástroje, kterými vytváří prezentaci interaktivní a vkusnou 

zároveň. 

- nabádáme žáky k digitální archivaci svých prací, k jejich pravidelnému zálohování a zároveň 

jasné strukturaci v prostředí cloudového úložiště ONEDRIVE či vytváření obsahů, seznamů či 

databází svých složek a materiálů pomocí MS EXCEL. 

- dbáme na důsledné dodržování kybernetických bezpečnostních zásad, jakými je např. 

komunikace s pedagogy pouze ze školních oficiálních e-mailů, archivace digitálních úkolů na 

cloudovém úložišti, ne připojováním ke školním zařízením na přenosných discích apod., 

apelujeme na žáky, aby si pravidelně měnili hesla ve školním systému a tato hesla obsahovala 

různé typy znaků. 

- žáky a jejich zákonné zástupce informujeme o dosažených výsledcích elektronickou formou. 

- vyžadujeme úplné a přesné citace materiálů, které žáci využívají z internetu, formujeme jejich 

schopnost odlišování vlastních a cizích myšlenek a dbáme na ochranu soukromého vlastnictví 

a autorských práv s důrazem na digitální obsah, který je snadno zcizitelný. 
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Průřezová témata  

 

1. Osobnostní a sociální výchova 

1.1. Rozvoj schopností poznávání  - rozvoj zrakového vnímání, rozvoj pozornosti při získávání nových poznatků, cvičení soustředění při 

práci na počítači, procvičování dovednosti zapamatování jak pracovat s různými programy a jak ovládat počítač. 

1.2. Seberegulace a sebeorganizace - cvičení sebekontroly a sebeovládání při samostatné práci na počítači. Naučit se zorganizovat čas v 

hodině, po splnění zadaných úkolů si žáci mohou zahrát hry. 

1.3. Psychohygiena - vedení k pozitivnímu naladění mysli a dobrému vztahu k sobě samému. Chápání počítače jako pomocníka v práci a v 

učení. Naučit se hlídat si strávený čas u počítače pouhým hraním, abychom se nestali otrokem počítače.   

1.4. Kreativita - rozvoj  kreativity při kreslení na počítači. 

1.5. Mezilidské vztahy - péče o dobré vztahy ve třídě, oslovování spolužáků a spolužaček křestními jmény, pomáhání méně zdatným 

spolužákům při práci na počítači. 

1.6. Komunikace - zdokonalování se ve verbální i neverbální komunikaci. Slušná omluva, rozvoj slovní zásoby používané při práci s 

počítačem 

1.7. Kooperace - naučit se spolupracovat při práci na počítači ve dvojicích, umět dát prostor i druhému.  

1.8. Hodnoty, postoje, praktická etika - žáci se učí odpovědnosti za své postupy práce na počítači, uvědomují si, že jejich nezodpovědná 

práce může poškodit počítač. Žáci se učí nezištně pomáhat slabším spolužákům. Jako uživatelé internetu nezneužívají své anonymity a 

dodržují základní normy slušného chování a vyjadřování. 

 

2. Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech 

  

2.1 Objevujeme Evropu a svět - poznáváme státy Evropy, hlavní města, přírodní útvary a vodstvo. Žáci využívají internet k získávání 

poznatků o státech Evropy do svých projektů v tomto předmětu.  

 

3. Multikulturní výchova 

3.1. Lidské vztahy - dodržování pravidel slušného chování vůči všem spolužákům i učiteli. Bezproblémová spolupráce při práci na počítači 

se všemi spolužáky, nevyjímaje spolužáky, kteří patří k jiným etnickým skupinám anebo jsou cizími státními příslušníky. 

3.2. Princip sociálního smíru a solidarity - vedení k nekonfliktnímu životu ve třídě, jejíž součástí jsou i cizí státní příslušníci nebo členové 

jiných etnických skupin, a to i při práci na počítači.  
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4. Enviromentální výchova 

4.1. Lidská aktivita a problémy životního prostředí – seznámení se s recyklací (nevydařený tisk na papír a jeho následné třídění), s 

ekologicky šetrnou likvidací starého počítače a jeho příslušenství. 

 

5. Mediální výchova 

5.1. Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení – při práci s internetem umět najít v textu nejdůležitější informace 

5.2. Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality – při práci na internetu umět rozlišit mezi reklamou a zprávou 

5.3. Tvorba mediálního sdělení – tvorba příspěvků do školního časopisu 

5.4. Práce v realizačním týmu - schopnost domluvit se, společně třídit a poté realizovat myšlenky 

 

 

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Informatika 

 

Tematický okruh: Vyhledávání informací a komunikace, Zpracování a využití informací 
 

Výstupy z RVP: žák 

ICT-9-1-01  ověřuje věrohodnost informací a informačních zdrojů, posuzuje jejich závažnost a vzájemnou návaznost 

ICT-9-2-01  ovládá práci s textovými a grafickými editory i tabulkovými editory a využívá vhodných aplikací ICT-9-2-02 uplatňuje základní estetická a 

typografická pravidla pro práci s textem a obrazem  

ICT-9-2-02  uplatňuje základní estetická a typografická pravidla pro práci s textem a obrazem 

ICT-9-2-03  pracuje s informacemi v souladu se zákony o duševním vlastnictví  

ICT-9-2-04  používá informace z různých informačních zdrojů a vyhodnocuje jednoduché vztahy mezi údaji  

ICT-9-2-05  zpracuje a prezentuje na uživatelské úrovni informace v textové, grafické a multimediální formě 

 

Školní výstup Učivo Poznámky 
(časové zařazení, 

mezipředmětové vztahy) 

Průřezová témata 
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Žák 

- popíše základní části PC a základní periferie 

počítače (klávesnice, myš, monitor, 

tiskárny…) 

- dokáže vysvětlit pojem software 

- zná základní skupiny software a dokáže 

vysvětlit, jaké programy sem zařazujeme, 

k čemu takové programy slouží 

- popíše základní druhy licencí 

Hardware, software září OSV – 1.1.,1.2.,1.3. 

- umí se přihlásit do školní počítačové sítě, 

zvládá správné zapnutí a vypnutí počítače 

- rozlišuje jednotlivé části klávesnice, zná 

význam některých funkčních kláves 

- ovládá práci s myší – správné držení, klik, 

dvojklik, tah 

- ovládá obsluhu počítače a jeho přídavných 

zařízení 

Základní ovládání počítače září OSV 1.5. ,1.6.,1.7.,1.8. 

- ovládá základy práce s operačním systémem 

- dovede upravit základní uživatelské nastavení 

PC 

- orientuje se v nabídce Start 

- rozlišuje disky, soubory, adresáře, chápe jejich 

strukturovanost 

- dokáže vytvořit složku nebo prázdný soubor, 

přejmenovat je, zkopírovat či přesunout, 

případně je odstranit 

- samostatně si uspořádává data na svém 

uživatelském kontě 

Základní práce na PC říjen OSV 1.2.,1.3.,1.5,,1.6. 
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- orientuje se na ploše textového editoru 

(roletové menu, panely tlačítek, nástrojové 

lišty, pracovní plocha…) 

- orientuje se na klávesnici, zná funkce 

nejdůležitějších kláves (Enter, Delete, Shift, 

CapsLock…) 

- zvládne vytvořit nový nebo otevřít existující 

soubor 

- dokáže uložit změny na stejné místo nebo 

jinam, příp. pod jiným názvem. 

- dokáže napsat krátký text při dodržení 

typografických zásad, opravit vlastnosti písma 

u vět nebo odstavce, vložit obrázek, změnit 

jeho vlastnosti a umístit jej v textu. 

- dokáže nastavit okraje stránky vzhledem 

k jejímu tisku 

- umí vytvořit graficky vyváženou stránku 

- dokáže vytvořit jednoduchou tabulku, naplnit 

ji údaji, upravit její vzhled podle potřeb a 

umístit ji do textu 

Základní ovládání MS Word listopad- prosinec MV 5.1. – 5.4. 

EVO 4.1. 

OSV 1.8. 

- orientuje se na ploše PowerPointu (roletové 

menu, panely tlačítek, nástrojové lišty, 

pracovní plocha…) 

- zvládá tvorbu jednoduché prezentace 

- používá typografické zásady při tvorbě 

prezentace 

- je schopen svoji práci slovně prezentovat na 

určité úrovni s využitím prezentační techniky 

Základní ovládání MS POWER POINT leden - březen EGS 2.1. 

MV 5.1. – 5.4. 

- orientuje se v excelovském okně, sešitě apod. 

- dokáže vytvořit tabulku, naplnit ji daty a 

upravit její vzhled s daty pomocí vzorců 

- dokáže provádět jednoduché početní operace 

- na základě tabulky dokáže vytvořit graf a 

Základní ovládání MS EXCEL květen - červen OV 1.8. 
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upravit jeho vzhled 

- graf i tabulku dokáže vložit do Wordu 

- s použitím nástrojů dokáže nakreslit obrázek a 

uložit jej, příp. otevřít pro změny a změněný 

znovu uložit 

- zná rozdíl mezi bitmapovou a vektorovou 

grafikou a umí ji použít 

- umí použít scanner a digitální fotoaparát a 

obrázky přenést do PC 

Základy grafiky červen OSV 1.4. 

- nezaměňuje pojmy Internet a web 

- web používá jako zdroj informací 

- využívá ICT k samostudiu 

Internet září – červen 

průběžně 

OSV 1.3,1.8 

- dokáže napsat zprávu, přečíst si došlou 

zprávu, smazat zprávu 

- dokáže odpovědět na zprávu nebo ji přeposlat 

- seznámí se s pravidly, jak psát e-mail 

- ví, jak poslat e-mailovou přílohu, popř. ji 

uložit 

- umí přidat do adresáře nový kontakt, popř. jej 

upravit nebo smazat 

Poštovní klient MS Outlook září – červen 

průběžně 

OSV 1.3..,1.8 

MV 5.1. 

 


