
III. INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE 

 

Charakteristika vzdělávací oblasti 

Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie je zastoupena předměty – Informatika a Povinně volitelným předmětem 

Mediální výchova.  

Výuka v předmětu Informatika je zaměřena na osvojení základních informací a dovedností v oblasti informačních technologií. 

Důraz je kladen na základní znalost kancelářských aplikací a dodržování bezpečnosti práce na pc a při pohybu ve virtuálním prostoru. 

Mediální výchova je koncipována jako povinně volitelný předmět v 7. třídě. Tento předmět se orientuje na práci s informacemi, 

jejich kritické posuzování a ověřování a na tvorbu vlastního mediálních sdělení (video rozhovor, reklama, dokument). Kromě jiného se 

zde rozvíjí komunikační a kooperační dovednosti a osvojují se obranné mechanismy před manipulativním charakterem médií. 

 

Specifické cíle předmětu: 

 Žák vybírá, třídí a rozlišuje produkty médií 

 Žák se stává odolným vůči ovlivnění, má kritický přístup k informacím 

 Žák rozvíjí svobodné rozhodování na základě kritického hodnocení nabízených informací 

 Žák rozšiřuje svou jazykovou kulturu mluveného i psaného projevu  

 Žák se cvičí ve schopnosti argumentace 

 Žák získává přehled o profesích, které se v mediální oblasti uplatňují 

 Žák tvořivě pracuje s informacemi a prezentuje je 

 Žák získává dovednosti k řešení problémů 

 Žák ovládá základní znalosti k bezpečné práci s výpočetní technikou 



 Žák si osvojuje základní prezentační aplikace 

 Žák se seznamuje s různými způsoby přenosu a uchování informací, s problematikou počítačových virů, s různými způsoby 

elektronické komunikace  

 Žák využívá nejrůznější informační zdroje  

 Žák zdokonaluje své dovednosti a prohlubuje si postupy práce při tvorbě prezentací 

 Žák si osvojuje základní kancelářské aplikace 

 

Nejčastější formy výuky: 

 Frontální výuka  

 Práce ve dvojicích 

 Individuální práce 

 Skupinová práce 

 Projektové vyučování 

 

Metody používané při výuce: 

 Práce s textem  

 Práce s mediálními obrazy 

 Kooperace  

 Výklad 

 Praktické činnosti – práce na pc 

 Diskuze 



 Dialog  

 Brainstorming  

 Nácvik postupů u jednotlivých programů 

 

 

   



INFORMATIKA (5. – 6. ročník)

Charakteristika předmětu

Obsahem vyučovacího předmětu Informatika je orientace v základních pojmech z oblasti informačních technologií, seznámení se

základními  součástmi  výpočetní  techniky,  všeobecný  přehled  o  hardwarovém  a  softwarovém  vybavení,  získání  teoretických  i

praktických poznatků z oblasti IT, osvojení si správných návyků a rozvoj uživatelských dovedností žáků a tím zajištění minimálního

standardu počítačově gramotného žáka. Získané znalosti a dovednosti žáci využívají ve všech ostatních předmětech při vyhledávání,

zpracování a prezentování informací. V předmětu se kromě vlastního vzdělávacího obsahu realizují části vzdělávacích obsahů většiny

průřezových témat, především Osobnostní a sociální výchova a Mediální výchova. Výuka informatiky probíhá ve specializované učebně

vybavené odpovídající technikou.

Specifické cíle předmětu:

 Žák tvořivě pracuje s informacemi a prezentuje je

 Žák získává dovednosti k řešení problémů

 Žák ovládá základní znalosti k bezpečné práci s výpočetní technikou

 Žák si osvojuje základní kancelářské aplikace

 Žák se seznamuje s různými způsoby přenosu a uchování informací,  s  problematikou počítačových virů,  s  různými způsoby

elektronické komunikace 

 Žák využívá nejrůznější informační zdroje 



Nejčastější formy výuky:

 Frontální výuka 

 Práce ve dvojicích (argumentace, kooperace)

 Individuální 

 Projektové vyučování

Metody používané při výuce:

 Práce s textem (hodnocení, kritické uvažování, porovnávání s vlastní zkušeností)

 Kooperace (spolupráce ve skupině při dosahování daných cílů)

 Výklad

 Praktické činnosti – práce na pc



5. ročník

VÝSTUPY UČIVO PRŮŘEZOVÁ TÉMATA

Žák 

 ovládá a využívá dostupnou 

výpočetní techniku, hardware, 

software 

 orientuje se v základních pojmech 

 zná a dodržuje bezpečnost a 

hygienu práce s výpočetní 

technikou

 aktivně využívá svůj žákovský 

účet na doméně klausovazs.cz

- bezpečnost a hygiena práce

- základní pojmy z oblasti informatiky a 

výpočetní techniky

- hardware

- základní součásti počítače

- periférie

- software

- operační systém

- práce se souborem

- školní počítačová síť

- prevence rizikového chování ve virtuálním 

prostoru

- aplikace na žákovském účtu na doméně 

klausovazs.cz

OSV:

Rozvoj schopností poznávání, komunikace, kreativity

Řešení problémů a uplatnění rozhodovacích dovedností

VDO:

Internet jako prostor pro získání potřebných informací 

MKV: 

Respektování odlišností jednotlivých zemí a kultur v oblasti 

výpočetní techniky

EGS:

Celosvětová sít internet a její využití jak v domácím, tak 

zahraničním světě

MDV:

Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality



ENV: 

Seznámení se správnou likvidací výpočetní techniky 

v souvislostech s ekologickými aspekty používání 

informačních technologií

Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření: 

• ovládá základní obsluhu počítače 

• dodržuje pravidla bezpečné a zdravotně nezávadné práce s výpočetní technikou

• komunikuje pomocí internetu či jiných běžných komunikačních zařízení 

• pracuje s výukovými a zábavními programy podle pokynu 



6. ročník

VÝSTUPY UČIVO PRŮŘEZOVÁ TÉMATA

Žák

 ovládá práci s textovými editory a 

využívá vhodných aplikací 

 uplatňuje základní estetická a 

typografická pravidla pro práci s 

textem 

 umí vytvořit a upravit tabulku 

 dodržuje pravidla práce na internetu a 

sociálních sítích

 aktivně využívá svůj žákovský účet na 

doméně klausovazs.cz

- bezpečnost a hygiena práce

- textový editor

- formátování dokumentu

- tisk dokumentu

- práce s tabulkami

- internet a komunikace jeho prostřednictvím

- prevence  rizikového chování ve virtuálním 

prostoru

- aplikace na žákovském účtu na doméně 

klausovazs.cz

OSV:

Rozvoj schopností poznávání, komunikace, kreativity

Řešení problémů a uplatnění rozhodovacích dovedností

VDO: 

Internet jako prostor pro získání potřebných informací 

Práva a povinnosti uživatele informačních technologií

MKV: 

Respektování odlišností jednotlivých zemí a kultur v oblasti 

výpočetní techniky

EGS: 

Celosvětová sít internet a její využití jak v domácím, tak 

zahraničním světě

Průběžné seznamování s aktuálním vývojem a novinkami 

v oblasti výpočetní techniky a informačních technologií na 

domácím i světovém trhu



MDV: 

Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality

ENV: 

Seznámení se správnou likvidací výpočetní techniky 

v souvislostech s ekologickými aspekty používání 

informačních technologií

Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření: 

•  ovládá základy psaní na klávesnici, na uživatelské úrovni práci s textovým editorem; využívá vhodné aplikace; zvládá práci s 

výukovými programy 

•  vyhledává potřebné informace na internetu - dodržuje pravidla bezpečného zacházení s výpočetní technikou 

•  pracuje s výukovými a zábavními programy podle pokynu 

• vyhledává potřebné informace na internetu; dodržuje pravidla zacházení s výpočetní technikou; osvojí si základy elektronické 

komunikace



MEDIÁLNÍ VÝCHOVA (9. ročník)

Charakteristika předmětu

Mediální výchova je povinně volitelný předmět, který rozšiřuje znalosti a dovednosti žáků 9. třídy v oblasti, se kterou se díky 

průřezovému tématu Mediální výchova setkávají v rámci většiny vyučovacích předmětů. Cíle lze shrnout do dvou složek předmětu:

1. Analýza mediálních sdělení

2. Mediální tvorba

Specifické cíle předmětu:

• žák vybírá, třídí a rozlišuje produkty médií

• žák se stává odolným vůči ovlivnění, má kritický přístup k informacím

• žák rozvíjí svobodné rozhodování na základě kritického hodnocení nabízených informací

• žák rozšiřuje svou jazykovou kulturu mluveného i psaného projevu 

• žák pracuje s novými médii při tvorbě vlastního mediálního sdělení 

• žák se cvičí ve schopnosti argumentace

• žák získává přehled o profesích, které se v mediální oblasti uplatňují

Nejčastější formy výuky:

 Frontální výuka (osvojení nových pojmů a souvislostí)

 Práce ve dvojicích (argumentace)



 Skupinová práce (řešení problémů, filmová tvorba)

 Individuální práce (vyhledávání informací, filmová tvorba – editace audia, videa)

Metody používané při výuce:

 Dialog (hledání kompromisu, utváření názoru a postoje)

 Diskuze (argumentace, komplexní pojetí problémového úkolu, vyjádření názoru)

 Brainstorming (rozvoj asociací k danému tématu, třídění informací do skupin podle různých kritérií)

 Práce s textem, virtuálními informacemi, obrazem (fotografií) a videem (hodnocení, kritické uvažování, porovnávání s vlastní 

zkušeností)

 Kooperace (spolupráce ve skupině při dosahování daných cílů)

 Výklad

Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření: 

•  ovládá základní funkce vybraných digitálních zařízení, postupuje podle návodu k použití, při problémech vyhledá pomoc či 

expertní službu 

•  propojuje vzájemně jednotlivá vybraná digitální zařízení 

•  pracuje uživatelským způsobem s mobilními technologiemi v situacích, které odpovídají okruhu jeho zájmů a potřeb 

•  ošetřuje digitální techniku a chrání ji před poškozením 

•  dodržuje základní hygienická a bezpečnostní pravidla a předpisy při práci s digitální technikou a poskytne první pomoc při úrazu 



9. ročník

VÝSTUPY UČIVO PRŮŘEZOVÁ TÉMATA

Žák

 Sleduje svět kolem sebe, aktuální dění 

a jeho mediální obrazy

 má přehled o vývoji médií a jejich 

vlivu ve společnosti

 rozlišuje mezi objektivním faktem a 

interpretací

 kriticky hodnotí existující média a 

jejich výstupy

 přemýšlí a diskutuje o vlivu médií na 

život jednotlivce i společnosti

Filmová tvorba – příprava, točení, editace filmového materiálu

+ postprodukce

Role médií v různých společnostech a historických 

kontextech- vývoj médií

Druhy médií, charakteristika a jejich vliv na život člověka 

Informační zdroje, jejich kvalita a význam

OSV:

Kooperace a kompetice

Komunikace: prostor pro sebevyjádření, 

sebeprosazení i sebehodnocení

VDO:

Právo na svobodné vyjadřování

Mediální kriminalita: šíření poplašné 

zprávy, pomluva 

Internetová kriminalita

MDV:

Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
 poznává hlavní zákonitosti fungování 

reklamy

Reklama



Interpretace vztahu mediálních sdělení, 

záměru a reality

Fungování a vliv médií ve společnosti 

Stavba mediálních sdělení

Rozvoj komunikace interpersonální i 

komunikace masové (s diváckou veřejností)

MKV:

Různé kultury, národy, etnika a jejich 

mediální obraz (skutečnost x mediální 

fikce)

 žák se seznámí s některými profesemi, 

které souvisí s médii

Lidé v médiích, profese související a pracující s médii

 žák je součástí filmařského týmu, který 

tvoří vlastní audiovizuální sdělení

Tvorba mediálních sdělení

Práce v realizačním týmu

Rozvoj komunikace interpersonální i komunikace masové 

(s diváckou veřejností)


