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VZDĚLÁVACÍ OBLAST-INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ 

TECHNOLOGIE 

 

VYUČOVACÍ PŘEDMĚT- INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ 

TECHNOLOGIE 

Charakteristika vyučovacího předmětu 

Tento předmět je zařazen v 5.ročníku jako samostatný předmět jedenkrát týdně.Výuka 

probíhá na 2.stupni v počítačové učebně. 

Žáci se postupně učí využívat počítače a internet.Seznamují se se správnými zásadami při 

práci s počítačem,dodržují základní hygienická pravidla.Osvojují si postupně základy práce s 

klávesnicí a myší pomocí jednoduchých textových editorů a výukových her.Učí se práci s 

internetovým prohlížečem,vyhledávat a zpracovávat potřebné informace, komunikovat 

prostřednictvím internetu. 

Při výuce využívají metody a formy založené nejen na individuálním řešení 

problému,ale i na týmové spolupráci a její prezentaci vlastního řešení. 

Tento předmět umožňuje začlenit většinu průřezových témat, je stěžejním prvkem 

projektového vyučování. 

Hodnocení sleduje schopnosti žáků realizovat získané dovednosti a vědomosti v 

praktických úlohách a jejich prezentaci. 

Mediální výchova – práce v realizačním týmu, tvorba mediálních sdělení, stavba mediálních 

sdělení 

Osobnostní a sociální výchova - řešení problémů a rozhodovací dovednosti VÝCHOVNÉ A 

VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE, které učitel používá pro: 

Kompetence k učení: 

-vést žáky k zodpovědnosti za své vzdělávání,vést je k poznání úlohy informací a k využívání 

moderních informačních a komunikačních technologií, k porozumění toku informací,jít žákům 

příkladem – neustále se dalším vzděláváním seznamovat s dalšími možnostmi využívání ICT 

Kompetence k řešení problémů: 

-podněcovat žáky k tvořivému myšlení,logickému uvažování a k řešení problémů,učíme je nebát 

se problémů(technika má sloužit nám,ne my jí),podporujeme netradiční řešení,samostatnost a 

logické myšlení,jdeme žákům příkladem-učíme se sami lépe, s rozumem a s nadhledem řešit 

různé problémové situace 

Kompetence komunikativní: 

-vést žáky k otevřené,všestranné a účinné komunikaci,učíme žáky publikovat a prezentovat své 

názory a myšlenky(školní časopis,místní tisk),podporujeme formy komunikace v rámci Evropy i 

světa využíváním internetové sítě,jdeme příkladem-profesionálním přístupem ke komunikaci s 

rodiči a širší veřejností 

Kompetence sociální a personální: 

-rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat,pracovat v týmu,respektovat a hodnotit práci vlastní i 

druhých,vedeme žáky k zaujetí odpovědného,etického přístupu k nevhodným obsahům 

vyskytujícím se na internetu a v jiných médiích,podporujeme vzájemnou pomoc žáků,vytváříme 

situace,kdy se žáci vzájemně potřebují,důsledně vyžadujeme dodržování společně dohodnutých 

pravidel chování,tak,aby se žáci vzájemně nevyrušovali při tvořivé práci,jdeme příkladem-

vlastní zkušenosti žáků podporujeme a využíváme je při výuce ostatních,dovedeme se učit od 

zkušenějších žáků,kteří mají širší rozhled v oblasti ICT. 
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Kompetence občanské: 

-vychovávat žáky jako svobodné občany,plnící si své povinnosti,uplatňující svá práva a 

respektující práva druhých,jako osobnosti zodpovědné za svůj život,své zdraví a za své životní 

prostředí,jako ohleduplné bytosti schopné a ochotné účinně pomoci v různých 

situacích,netolerujeme záliby žáků v informacích,které mohou vést k sociálně patologickým 

jevům,nabízíme žákům vhodné pozitivní aktivity jako protipól nežádoucích sociálně 

patologickým jevům,na konkrétních modelových situacích demonstrujeme pozitivní a negativní 

projevy chování lidí,neustále monitorujeme chování žáků při práci 

s internetem,jdeme příkladem-respektujeme právní předpisy,zákony o duševním 

vlastnictvím,budujeme přátelskou a otevřenou atmosféru při vyučování. 

Kompetence pracovní: 

-vést žáky k pozitivnímu vztahu k práci,využívat při práci výpočetní techniku,naučit je chránit 

si zdraví při práci s technikou napojenou na el.síť,jdeme příkladem-písemné informace určené 

ke zveřejnění vytváříme na počítači,ve své učitelské praxi maximálně využíváme 

možnosti,které nám poskytují dostupné informační a komunikační technologie. 
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vzdělávací oblast vyučovací předmět Ročník 

INFORMAČNÍ A 

KOMUNIKAČNÍ 

TECHNOLOGIE 

INFORMAČNÍ A 

KOMUNIKAČNÍ 

TECHNOLOGIE 

5. 

Výstupy žáka ZŠ  Učivo-obsah Poznámky 

Průřezová témata 

■Vysvětlí pojmy informace a 

informatika 

■Uvede příklady informací a 

zdrojů(klasických a 

digitálních), z nichž se 

informace získává 

■Uvede základní pravidla 

bezpečnosti práce 

s počítačem, aktivně je 

dodržuje 

Základní práce s 

počítačem 

■Informatika-základní 

pojmy ■Bezpečnost práce a 

rizika,prevence rizik  

■Péče o 

počítač,závady,poruchy 

1.Osobnostní a sociální 

výchova 

■ Osobnostní rozvoj 

■ Rozvoj schopností 

poznávání  

■    Kreativita  

■    Komunikace 

 ■Struktura,funkce a popis ■    Řešení problémů a 

 počítače rozhodovací 
 ■Přídavná zařízení- dovednosti 

 ■Uvede jak postupovat, či na vstupní,výstupní 2.Výchova k myšlení 

koho se obrátit v případě ■Klávesnice,funkce v evropských a 

závady počítače kláves,práce s klávesnicí globálních 

■Popíše počítač, vysvětlí jeho ■Myš,práce s myší souvislostech 

funkci ■Operační systém a jeho ■    Evropa a svět nás 

■Zapne a správně vypne funkce zajímá 

počítač -základní pojmy a 3.Multikulturní 
■Pojmenuje přídavná vstupní prvky(ikona,okna,složky,sou výchova 

a výstupní zařízení a uvede, k bory,hlavní ■    Lidské vztahy 

čemu se používají nabídka,plocha,hlavní 

panel) 

4.Mediální výchova 

■Předvede práci s myší -základní principy ■    Kritické čtení a 

■Zadá vstupní informace ovládání operačního vnímání mediálních 

pomocí klávesnice, popíše systému(operace s ikonami,s sdělení 
funkci některých okny,s hlavní nabídkou)  

kláves (enter,esc,del,shift…)   

■Orientuje se v základním   

uživatelském prostředí   

operačního systému   

Windows, pozná a označí   

základní prvky operačního   

systému   

■Provede základní operace   

s ikonou(označení, přesun, zru-   

šení, založení,kopie, přejmeno-   

vání, otevření ikony do   

okna, zavření)   

■Předvede práci   

s okny (zavření, minimalizace,   

maximalizace)   

■Prakticky předvede základní   

operace s hlavní nabídkou   

(označení a otevření   

hlavní nabídky, pohyb po   



 71 

hlavní nabídce, otevření   

programu z hlavní   

nabídky, opuštění hlavní   

nabídky)   

■Spustí a zavře různé typy   

výukových  Zpracování a využití  

programů, předvede práci informací  

s těmito programy ■    Výukové  

■Otevře jednoduchý grafický programy, práce s   

program,nakreslí v tomto Výukovými programy  

programu obrázek,obrázek   

uloží a vytiskne ■    Grafický editor  

■Nakreslí zadaný obrázek za ■    Textový editor  

použití kreslících nástrojů a -základy psaní a editace 

textu 

 

nástrojů pro kreslení -označování bloků  

geometrických tvarů -formátování textu  

■Napíše jednoduchý text -vkládání obrázků  

v textovém editoru, opraví -grafické prvky(ozdobné  

případné chyby písmo,obrázky,symboly,klip-  

■Označí blok textu, blok arty aj.)  

zformátuje tisk a úpravy před tiskem  

■Vloží do dokumentu   

obrázek   

■Použije ozdobné   

prvky(ozdobné písmo a   

grafiku)   

■Textový dokument uloží a   

vytiskne   

■Vysvětlí pojem   

internet,uvede význam   

internetu Vyhledávání  

■Uvede příklad jak informací a  

informace vzniká, jak ji lze komunikace  

přenášet, zpracovat a dále ■    Internet jako zdroj  

využít informací  

■Uvede na příkladech, jak se ■    Společenský tok  

informace v průběhu historie informací(vznik,pře-  

mění nos,transformace,  

■Předvede práci zpracování,distribuce  

s internetovým prohlížečem informací)  

■Otevře stránky pomocí ■    Vývojové  

hypertextu trendy informačních  

■Napíše do adresového řádku technologií(historie a  

internetového prohlížeče budoucnost)  

danou adresu a stránku 

otevře. 

■    Základy práce  

■Vyhledá požadovanou  s internetovým  

informaci s pomocí učitele prohlížečem  

■S pomocí učitele založí ■    Vyhledávání  

svoji e-mailovou adresu informací na internetu  

■Předvede komunikaci 

pomocí 

■    Základní způsoby  

chatu, e-mailu, telefonu 

(mob. tel. – volání, SMS) 
 

 komunikace(e-mail, chat,  

telefonování 

 

 

 

  


