
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 9. 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 

 

 

  


