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Charakteristika vyučovacího předmětu – 1.stupeň

Informační a komunikační technologie je pro dnešní dobu nevylučitelným předmětem základního vzdělávání. Poskytuje základy práce  na 
počítači k vyhledávání informací, komunikaci se světem a usnadnění vlastní práce.

 V hodinách jsou žáci seznámeni s počítačem a jeho jednotlivými částmi, jsou  vedeni k chápání a správnému užívání pojmů z oblasti hardware, 
software a práce v síti. Dále jsou vedeni k praktickému zvládnutí práce s dostupným grafickým programem a programem textovým (Word), které 
jim mají usnadnit vlastní práci. Všechny tyto nástroje se žáci učí používat také pro zpracování informací, které se učí vyhledávat na Internetu. Pro 
vzájemnou komunikaci a předávání souborů se učí používat elektronickou poštu.
Žáci zde získávají také potřebné informace k jejich vlastní bezpečnosti práce s počítačem a k ochraně osobních dat. Získají povědomí o kladném i 
záporném přínosu práce s internetem, zejména v oblasti vyhledávání informací a komunikace.

Formy realizace:
Kromě výkladu je ve vyučovací hodině kladen důraz zejména na vlastní praktickou práci žáků, procvičování jednotlivých úkonů až do jejich úplné 
automatizace, samostatné práce a vyhledávání informací, krátkodobé projekty a práce písemné, grafické.

Časová dotace: 1 hodina týdně, v  5.  ročníku

Místo realizace: V učebně 5. roč.

Průřezová témata:
VDO, OSV, MDV, EGS, MKV



Rozvíjené kompetence:

Kompetence k učení
- zadávanými úkoly jsou žáci vedeni 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 jednotlivých programů, literaturu apod.
- tím, že žáci mohou využívat svých poznámek při praktických úkolech, se žáci učí pořizovat si takové poznámky, které jim pak pomohou při 
praktické práci s technikou

Kompetence k řešení problémů
- žáci jsou vedeni zadáváním úloh a projektů k tvořivému přístupu při jejich řešení, učí se 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
- vyučující v roli konzultanta - žáci jsou vedeni nejen k nalézání řešení, ale také k jeho praktickému provedení a dotažení do konce
Kompetence komunikativní
- žáci se také učí pro komunikaci na dálku využívat vhodné technologie – některé práce odevzdávají prostřednictvím elektronické pošty
- při komunikaci se učí dodržovat vžité konvence a pravidla (forma vhodná pro danou technologii, náležitosti apod.)

Kompetence sociální a personální
- při práci jsou žáci vedeni ke kolegiální radě či pomoci, případně při projektech se učí pracovat v týmu, rozdělit a naplánovat si práci, hlídat časový 
harmonogram apod.
- žáci jsou přizváni k hodnocení prací - žák se učí hodnotit svoji práci i práci ostatních, při vzájemné komunikaci jsou žáci vedeni k ohleduplnosti a 
taktu, učí se chápat, že každý člověk je různě chápavý a zručný

Kompetence občanské
- žáci jsou seznamování 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 jsou žáci vedeni ke kritickému myšlení nad obsahy sdělení, ke kterým se mohou dostat prostřednictvím Internetu i 
jinými cestami

Kompetence pracovní
- žáci dodržují bezpečnostní a hygienická pravidla pro práci s výpočetní technikou
- žáci mohou využít ICT pro hledání informací důležitých pro svůj další profesní růst



Informatika

4. ročník

Výstupy Učivo
Vazby, přesahy,

mezipředmětové vztahy
Průřezová témata

Využívá základní standardní funkce počítače 
a jeho nejběžnější periferie.
Žák nezasahuje dovnitř, nedotýká se zadní 
skříně.
Pozná tyto části počítače: monitor, základní 
jednotka, klávesnice, myš, reproduktory a 
tiskárna.
Sám správně zapne a vypne počítač.
Přihlásí se do systému.
Respektuje pravidla bezpečné práce s 
hardware a software a postupuje poučeně v 
případě jejich závady.

Bezpečnost práce s počítačem
Základní části počítače

Zapnutí a vypnutí počítače

Základní pojmy, postupy při 
běžných problémech s 
hardware a software.

Osobnostní a sociální 
výchova

Bezpečné ovládání počítače myší a ovládání 
používaného Operačního systému (ikona, 
zástupce).

Ovládání počítače myší

Používá klávesy – písmena, číslice, šipky, 
mezerník, Shift, Delete, Backspace, Enter, 
Escape.

Ovládání počítače klávesnicí

Ovládá přesun, zmenšení, zvětšení oken. Práce s okny

Pracuje sám s výukovými programy určenými
pro 5. ročník.

Práce s programy
Matematika, Český 
jazyk, Anglický jazyk

Pracuje s textem a obrázkem v textovém a 
grafickém editoru.
Zná základní funkce programu – nářadí, 
míchání barev, lupa, text, křivky, kopírování 
částí obrázku, vložení, výmaz.

Práce s programem Word 
(popř. Writter), Malování. 
Tvorba souborů, jejich 
archivace.

Výtvarná výchova



Při vyhledávání informací na internetu 
používá jednoduché a vhodné cesty.
Ví, jak dodržovat vlastní bezpečnost na 
internetu.
Samostatně si prohlíží www stránky. 
Vyhledává informace na portálech, v 
knihovnách a databázích. Seznámení se se 
službami základních portálů. 
Komunikuje pomocí internetu či jiných 
běžných komunikačních zařízení.
Umí si změnit heslo, napsat a poslat e-mail, 
přečíst a odpovědět na e-mail. 
Chrání si svá osobní data při práci na 
internetu.

Desatero bezpečného internetu
Vyhledávání informací
Elektronická pošta

Seznámí se s rozdílem mezi složkou a 
souborem. Ví, že složku lze dál otevírat a 
mohou v ní být soubory.
Chrání data před poškozením, ztrátou a 
zneužitím.

Práce se soubory a složkami Objevujeme Evropu a svět
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