
Vzdělávací oblast:  Informa ční a komunikační technologie 
Vyučovací předmět: Informatika           
 

„Pomáháme dětem vkročit do života“  - ŠVP ZŠ Letohrad U Dvora           VERZE 09/2008 

VZDĚLÁVACÍ OBLAST :  Informační a komunikační technologie 
 
VZDĚLÁVACÍ OBOR:  Informační a komunikační technologie 
 
VYUČOVACÍ PŘEDMĚT:  6.28 Informatika 
 

CHARAKTERISTIKA 
PŘEDMĚTU: 
 

Žáci pokračují v osvojování dovedností v oblasti hardware, software a práce v síti. Jedná se o volitelný předmět. 

Předpokládá se, že žák projevuje dostatečný zájem o práci v oblasti výpočetní techniky. Všechny výstupy z oblasti Informační 

a komunikační technologie jsou splněny v 5. a 6. ročníku. V tomto předmětu dochází k jejich dalšímu rozvoji. Do větší 

hloubky jsou probírána témata hardware, pokročilé práce v textových editorech, tabulkových procesorech. Novým tématem je 

prezentace na webu- práce na www stránkách informatiky. Většinou je výuka realizována formou větších projektů, v řadě 

případů napojených na jinou činnost školy- školní projekty. 

 

OBSAHOVÉ, ČASOVÉ A 
ORGANIZA ČNÍ 
VYMEZENÍ P ŘEDMĚTU:  

Předmět navazuje na povinný předmět výpočetní realizovaný v 5. a 6. ročníku. Žák se hlásí na předmět na začátku 

sedmého ročníku a poté může pokračovat ve  volitelném předmětu v bloku osmého a devátého ročníku . Předmět probíhá ve 

dvouhodinových blocích jednou za čtrnáct dní. 

Hodnocení žáků v povinném předmětu je zejména za výsledky hotových prací, projektů popř. prezentací projektů.. 

 

KOMPETENCE K U ČENÍ: 
 

Učitel: 
− zadávanými úkoly vede žáky 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 
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jednotlivých programů, literaturu apod. 

− pomocí výukového softwaru učí žáky novému způsobu osvojování nových poznatků 

 

KOMPETENCE K ŘEŠENÍ 
PROBLÉMŮ: 
 

Učitel: 
− vede zadáváním úloh a projektů k tvořivému přístupu při jejich řešení 

− učí žáky 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 

− pracuje v roli konzultanta - žáci jsou vedeni nejen k nalézání řešení, ale také k jeho provedení a dotažení do konce 

 

KOMPETENCE 
KOMUNIKATIVNÍ: 
  

Učitel: 
− učí žáky pro komunikaci na dálku využívat vhodné technologie – některé práce odevzdávají prostřednictvím elektronické 

pošty 

− při komunikaci  učí dodržovat vžité konvence a pravidla (forma vhodná pro danou technologii, náležitosti apod.) 

 

KOMPETENCE 
SOCIÁLNÍ A 
PERSONÁLNÍ: 
 

Učitel: 
− při práci vede žáky ke kolegiální radě či pomoci, případně při projektech učí pracovat v týmu, rozdělit a naplánovat si 

práci, hlídat časový harmonogram apod. 

− žáky zve k hodnocení prací – učí žáky hodnotit svoji práci i práci ostatních,  

− při vzájemné komunikaci jsou žáci vede k ohleduplnosti a taktu, učí žáky chápat, že každý člověk je různě chápavý a 

zručný 

 



Vzdělávací oblast:  Informa ční a komunikační technologie 
Vyučovací předmět: Informatika           
 

„Pomáháme dětem vkročit do života“  - ŠVP ZŠ Letohrad U Dvora           VERZE 09/2008 

 

KOMPETENCE 
OBČANSKÉ:  
 

Učitel: 
− seznamuje žáky 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 vede žáky ke kritickému myšlení nad obsahy sdělení, ke kterým se mohou dostat 

prostřednictvím Internetu i jinými cestami 

 

KOMPETENCE 
PRACOVNÍ: 

 

Učitel: 
− vede žáky k dodržování bezpečnostních a hygienických pravidel při práci s výpočetní technikou 

− vede žáky k využívání informací pro jejich další profesní růst 
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Konkretizovaný dílčí výstup Konkretizované učivo Průřezová 
témata 

Mezipředmětové 
vztahy 

Doporučené metody a formy 
práce (není závazné) 

Žák:  

− rozezná rastrový a vektorový 
obrázek 

− uvádí rozdíly 
− dokáže rozeznat výhody a 

nevýhody jednotlivých typů grafiky 
− Rozeznává formáty grafických 

souborů, gif, jpg, png, wmf, cdr, 
zmf,  

− rozlišuje barevné modely RGB, 
CMYK 

− ví co je to rozlišení a barevná 
hloubka 

− umí získat obrázky z dig. 
fotoaparátu, z internetu, ze skeneru, 
ze schránky 

Počítačová grafika 
• bitmapa, rastr 
• tvorba barev 
• rozlišení počítačové grafiky, 

barevná hloubka, formáty 
souborů 

Získávání obrázků 
• základy fotografování 
• příprava – záměr 
• průběh fotografování 
• přenos snímků do PC 
• úpravy fotografií 
• skenování 
• získávání z internetu 
• autorská práva 

    

− umí nakreslit základní obrazce, 
vymazat 

− umí přiřadit objektům základní 
parametry – barvu obrysu, výplně, 
rozměry 

− umí objekt přesunout a provést 
základní úpravy 

− dokáže vytvořit křivky 
požadovaných parametrů 

− umí seskupovat objekty vedle sebe i 
do vrstev 

− používá kombinace text a obrázky 

Vektorová grafika 
• tvorba objektů  
• barvy a výplně 
• transformace 
• přesuny,skládání koláží 
• duplikace a vrstvy 
• křivky  - transformace 
• textový nástroj 
• rozměry, vodící linky, síť 
• logické operace 
• exporty obrázků 
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Konkretizovaný dílčí výstup Konkretizované učivo Průřezová 
témata 

Mezipředmětové 
vztahy 

Doporučené metody a formy 
práce (není závazné) 

− provádí základní úpravy fotografií – 
ořez, otočení 

− dokáže upravit negativní vlastnosti 
– jas kontrast, padání svislic, 
upravit horizont, redukovat červené 
oči,  

− dokáže vložit text do obrázku 
−  provádí retuš fotografie 
− umí provést výběr a sním pracovat 
− sestaví koláž, panoramatickou 

fotografii 
− výsledky své práce prezentuje 

promítáním webovou galerií 
− dokáže uspořádat a archivovat 

fotografie 
 

Rastrová grafika – úpravy 
fotografií  

• otočení, zrcadlení 
• oříznutí fotografií 
• jas, kontrast 
• histogram, doostření 
• redukce červených očí 
• padání svislic, horizont  
• text do obrázku 
• retušování 
• výběry, vrstvy, koláže 
• laso, kouzelná hůlka, razítko 
• efekty a rámečky, 
• panoramatická fotografie 
• výstupy – promítání, CD, 

kalendáře, html galerie 
• photostory 
• archivace, uspořádání 
• kombinace rastru a bitmapy 

 
 

    

− dokáže přehrát vybraný formát 
multimédií 

− rozeznává základní formáty – avi, 
mpg, mp3 

− dokáže konvertovat základní 
formáty 

Multimédia  
• formáty a druhy 
• přehrávání videa – formáty, 

kodeky, konverze 
• přehrávání hudby – formáty, 

konverze 
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Konkretizovaný dílčí výstup Konkretizované učivo Průřezová 
témata 

Mezipředmětové 
vztahy 

Doporučené metody a formy 
práce (není závazné) 

Žák:  

− zná základní typografická 
pravidla 

− najde chyby v sazbě dokumentu 
− v textovém editoru dokáže 

definovat styl, editovat ho 
− dokáže vytvořit šablonu 

dokumentu, uložit, exportovat ji 
− umí použít sloupcovou sazbu 

např. ve školním časopisu 
− umí vytvořit dokument 

hromadné korespondence 

Textový editor – pokročilé práce 
• typografická pravidla 
• styly 
• šablony 
• sloupcová sazba 
• hromadná korespondence 

  
 

 

− rozlišuje vzorec a funkci 
− dokáže použít jednoduchý 

vzorec 
− použije základní funkce – 

SUMA, PRŮMĚR, MIN, 
MAX,KDYŽ,  

− používá pro kopírování vzorců 
absolutní a relativní adresu 

− dokáže sestavit graf funkce 
− orientuje se v buňkách 

vyhledává a třídí data 
 

Tabulkový editor – pokročilé práce 
• vzorce a funkce  
• kopírování vzorců 
• absolutní a relativní adresa 
• grafy 
• vyhledávání 
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Konkretizovaný dílčí výstup Konkretizované učivo Průřezová 
témata 

Mezipředmětové 
vztahy 

Doporučené metody a formy 
práce (není závazné) 

− dokáže se orientovat na trhu 
hardware 

− zná součásti vybavení počítače 
− objasní principy činností 

zařízení 
− zná základní výrobce a 

orientuje se v cenách 
− vytvoří prezentaci na dané téma 

hardware 

Hardware 
• rozdělení zařízení 
• kategorie 
• principy 
• parametry 
• ceny, výrobci 

    

− dokáže vytvořit jednoduchou 
stránku 

− dokáže založit doménu nižšího 
řádu na doménách zadarmo 

− dokáže editovat informace na 
svých stránkách 

Tvorba www stránek 
• základy jazyka html 
• tvorba jednoduchých www 

stránek  pomocí textového 
editoru 

    

− dokáže rozlišovat pojmy stanice 
server 

− dokáže rozlišovat síťové a 
místní prostředky 

Počítačové sítě 
• teorie sítí 
• druhy a použití 
• server a stanice 

    

− dokáže upravit digitální 
fotografii 

− ořez, rozlišení, redukce 
červených očí, organizace 
fotografií 

− rozeznává počítačovou grafiku 
– vektor, bitmapa 

Grafika a digitální fotografie  
• počítačová grafika 
• zpracování digitální fotografie 
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Konkretizovaný dílčí výstup Konkretizované učivo Průřezová 
témata 

Mezipředmětové 
vztahy 

Doporučené metody a formy 
práce (není závazné) 

− zná rozdíl mezi viry, spamem 
− umí použít antivirový program 
− umí použít spamové filtry 
− dokáže komprimovat a 

dekomprimovat data 

Bezpečnost dat  
• Viry 
• Spam 
• Zálohování 
• Komprimace 

 

    

− dokáže citovat zdroje 
− dodržuje autorská práva 

Právo a autorský zákon 
• zdroje informací 
• autorská právo 
• citace zdrojů 

 

    

 


