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VZDĚLÁVACÍ OBLAST: INFORMATIKA 

VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: POČÍTAČOVÁ GRAFIKA 

Charakteristika předmětu: 

 

Vzdělávací obsah: 

Základem vzdělávacího obsahu předmětu Počítačová grafika je vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Informatika. 

 

Časová dotace: 
6. ročník –  0 hodiny 

7. ročník –  0 hodiny 

8. ročník –  1 hodin 

9. ročník –  1 hodiny  

  

Organizace výuky: 

Předmět  je do rozvrhu začleněn formou dvouhodinového bloku (90 minut) jednou za 14 dní. Předmět si mohou zvolit žáci 8. a 9. 

ročníku. Výuka probíhá v učebně informatiky. 

 

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 Počítačová grafika): 

 

KLÍČOVÉ KOMPETENCE VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE 

KOMPETENCE K UČENÍ - vedeme žáky k vyhledávání, třídění a propojování informací 

- vedeme žáky k používání odborné terminologie 
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KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ - zadáváme takové úkoly, při kterých se žáci učí využívat základní postupy práce, tj. 

nalezení problému, hledání a zvolení postupu jeho řešení, 

KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ - vedeme žáky k formulování svých myšlenek v písemné i mluvené formě 

KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A 

PERSONÁLNÍ 

- navozujeme situace vedoucí k posílení sebedůvěry žáků, pocitu zodpovědnosti 

- vedeme žáky k ochotě pomoci 

KOMPETENCE OBČANSKÉ - vedeme žáky k šetrnému využívání elektrické energie, k posuzování efektivity 

jednotlivých energetických zdrojů 

KOMPETENCE PRACOVNÍ 

 

- vedeme žáky k dodržování a upevňování bezpečného chování při práci počítačem a 

technologiemi 

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.). 

- podporujeme u žáků efektivní hospodaření s časem, jeho organizaci a plánování 

pomocí aplikací Kalendář v MS OUTLOOK, TEAMS či TO DO, ukazujeme jim 

vzájemnou propojenost systémů a využití v mobilních zařízeních. 

- podporujeme u žáků aktivní vyhledávání nových aplikací, které jim pomáhají 

vytvářet originální tvůrčí díla  

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

zároveň jasné strukturaci v prostředí cloudového úložiště ONEDRIVE 

- žáky a jejich zákonné zástupce informujeme o dosažených výsledcích elektronickou 

formou. 
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Průřezová témata  

 
1. Osobnostní a sociální výchova 

1.1. Rozvoj schopností poznávání - žák rozvíjí poznávací schopnosti v oblasti nových technologií a platforem pro tvorbu PC 

grafiky 

1.2. Řešení problémů s rozhodovací dovednosti – žák dokáže při grafickém návrhu řešit problémy pro dosažení svého cíle 

 

2. Enviromentální výchova 

2.1. Ekosystémy - žák oceňuje význam ekologického zpracování zastaralé IT techniky  

 

3. Mediální výchova 

3.1. Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení – žák při své tvorbě interpretuje nové poznatky  

3.2. Stavba mediálních sdělení – žák dokáže pomocí PC grafiky dotvářet mediální sdělení 

3.3. Tvorba  mediálního sdělení – žák vytváří jednoduchá mediální sdělení  
 

 

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Počítačová grafika 

 

Tematický okruh:   Data, informace a modelování 

 

Výstupy z RVP: 
I-9-1-01 získá z dat informace, interpretuje data, odhaluje chyby v cizích interpretacích dat 

I-9-1-02 navrhuje a porovnává různé způsoby kódování dat s cílem jejich uložení a přenosu 

I-9-1-03 vymezí problém a určí, jaké informace bude potřebovat k jeho řešení 
 

Tematický okruh:   Algoritmizace a programování 

 

Výstupy z RVP: 

I-9-2-01 po přečtení jednotlivých kroků algoritmu nebo programu vysvětlí celý postup; 

I-9-2-02 rozdělí problém na jednotlivě řešitelné části a navrhne a popíše kroky k jejich řešení 
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Tematický okruh:   Digitální technologie 

 

Výstupy z RVP: 

I-9-4-01 popíše, jak funguje počítač po stránce hardwaru i operačního systému; diskutuje o fungování digitálních technologií určujících 

trendy ve světě 

I-9-4-02 ukládá a spravuje svá data ve vhodném formátu s ohledem na jejich další zpracování či přenos  

I-9-4-03 vybírá nejvhodnější způsob připojení digitálních zařízení do počítačové sítě; uvede příklady sítí a popíše jejich charakteristické 

znaky  

I-9-4-04 poradí si s typickými závadami a chybovými stavy počítače 

I-9-4-05 dokáže usměrnit svoji činnost tak, aby minimalizoval riziko ztráty či zneužití dat 

 

Školní výstup Učivo Poznámky 
(časové zařazení, 

mezipředmětové vztahy) 

Průřezová témata 

– aplikuje základy bezpečné práce na PC, 

dodržuje zásady hygieny práce na PC 

– dbá na šetrné zacházení s technikou 

– naskenuje obrazovou předlohu 

– ovládá základní funkce digitálního 

fotoaparátu nebo mobilního telefonu 

– dokáže přenést fotografie z přístroje do 

počítače 

Základy práce s PC 

Způsoby tvorby grafiky – malování, 

modelování 3D grafiky, skenování obrázků, 

focení  

září, červen 

Fy – pravidla 

bezpečnosti při 

zacházení 

s elektrickými 

přístroji, 

fotoaparát – 

zobrazení 

pomocí čoček 

Př – první pomoc 

při úrazu el. 

proudem 

VkZ – zásady 

hygieny a 

bezpečnosti 

práce 

1.1 

1.2 

 

2.1 

 

– vysvětlí základní pojmy 

– rozliší programy pro tvorbu grafiky 

– pracuje s formáty *.bmp, *.jpg, *.png, *.gif, 

*.svg, *.obj, *.stl 

Základní pojmy grafiky – bitmapová, 

vektorová, pixel, DPI, RGB, CMYK 

Druhy programů pro vytváření obrázků 

Formáty souborů s obrázky 

září 

Inf - druhy licencí 

programů, SW 

1.1 

1.2 

2.1 
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pirátství, autorský 

zákon 

– popíše okno programu 

– používá základní nástroje při vytváření 

obrázku 

– používá základní postupy – otáčení, 

oříznutí, změnu velikosti obrázku, lupu  

– upraví vlastnosti obrázku – jas, kontrast, 

odstín a sytost  

– retušuje drobné vady – používá razítka, 

lokální ostření a rozmazání, ztmavení a 

zesvětlení 

– doplní text a rámeček, masku 

– používá nástroje pro výběr – kouzelná 

hůlka, magnetické laso, laso 

– používá nástroje (tužka, štětec, 

plechovka…) a nastavuje jejich vlastnosti 

– používá paletu barev 

– upraví obrázky pomocí různých plug-iny 

(efektů) 

– připraví data pro tisk, web 

Bitmapové editory říjen - leden 

M – poměry a 

proporcionalita 

Vv – kompozice, 

linie, vznik 

barev, design 

 

1.1 

1.2 

 

– popíše okno programu – základní a 

alternativní panely 

– pracuje se základními tvary – obdélník, 

elipsa, křivka, čáry, spojnice 

– upravuje objekty – změna polohy a 

velikosti, rotace a tvarování objektů, 

upořádání, zarovnání 

– používá paletu barev – obrys a výplň 

objektů 

– pracuje s texty – text obyčejný, odstavcový, 

tvarování, vybarvení, změna velikosti, 

rotace 

– používá bitmapovou grafiku 

Vektorové programy únor - duben 

M – poměry a 

proporcionalita 

Vv – kompozice, 

linie, vznik 

barev, design 

 

1.1 

1.2 

 

3.1 

3.2 

3.3 
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– používá efekty – deformace, stín a 

průhlednost 

– vytváření tvarů a 3D objektů pro školní 

nebo domácí využití 

– žák vybírá vhodný 3D editor 

– porozumění principu trojrozměrného 

prostoru 

– dokáže modelovat základní objekty 

– uplatňuje základní estetická a typografická 

pravidla pro práci s textem a obrazem 

3D grafika a. modelování duben - květen 

M, Ze, Př, Z – 

modely těles, 

zařízení, strojů, 

krajiny, přírody a 

člověka 

1.1 

1.2 

 

3.1 

3.2 

3.3 

– správně drží fotoaparát 

– dbá na základní pravidla fotografování, 

kompozice snímku (popředí a pozadí, zlatý 

řez) 

– používá základní režimy snímání (krajina, 

portrét, makro, pohyb a noční scény) 

– zná postup při fotografování osob, krajiny, 

budov, rostlin…. 

– aktivně používá funkce prohlížeče 

– upravuje fotky – otáčí, převrací, změní 

velikosti, doplní jednoduchý text 

– vytvoří přehled miniatur  

– používá jednouché plug-iny pro úpravu 

obrázků 

– vytiskne svoji práci 

Základy fotografování a správa souborů červen 

M – poměry a 

proporcionalita 

Vv – kompozice, 

linie 

 

1.1 

1.2 

 

2.1 

3.2 

 

 

 


