
INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE  

 

Charakteristika vyučovacího předmětu – 2.stupeň 
 

                                                                                 Obsahové, časové a organizační vymezení 

 

 realizován v 6. ročníku (1 vyučovací hodina týdně), dále v rámci pracovních činností 

 Žáci jsou vedeni k chápání a správnému užívání pojmů z oblasti hardware, software a práce v síti. Dále jsou vedeni k praktickému 

zvládnutí práce s grafikou, textem, s tabulkami a k tvorbě prezentací. Všechny tyto nástroje se žáci učí používat pro zpracování 

informací, které se učí vyhledávat na Internetu. Pro vzájemnou komunikaci a předávání souborů se učí používat elektronickou poštu. 

Nejdůležitější integrovaná průřezová témata: 

Mediální výchova, Výchova demokratického občana, Osobnostní a sociální výchova, Environmentální výchova 

 

 

                                                            Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků 

 

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 

 
 
 
 

 



Informační technologie 

 
            6. ročník                                                                                                                                                                     časová dotace: 1 hodina 

 

 

Učivo 
 

Výstupy Poznámky 

Stručné zopakování 

základní látky: 

Práce se složkami a 

soubory: 

připomenutí postupů 

vytvoření, přejmenování, 

kopírování, přesunu a 

odstranění složky či 

souboru včetně variant 

(menu, myš, klávesové 

zkratky) 

Samostatně si uspořádává data na svém uživatelském kontě.  

Teorie: 

opakování – vývoj VT, 

HW, SW, sítě 

Má přehled o vývoji výpočetní techniky. 

Dokáže popsat jednotlivé součásti počítače a jejich funkcí z hlediska celkového 

fungování počítače. 

Chápe fungování počítačových sítí. 

 

Word: 

formát písma a odstavce 

styly, generování obsahu 

vzhled stránky, číslování, 

záhlaví a zápatí 

Dokáže upravit vzhled dokumentu.  

Internet: 

co to je, kdy vznikl, služby 

Internetu 

Zná historii vzniku a vývoje Internetu. Zná základní služby Internetu.  



El. pošta = e- mail 
připomenutí připojení 

přílohy (Attachment) 

k odesílané zprávě, uložení 

přílohy z došlé zprávy 

El. poštu suverénně používá pro komunikaci i pro odesílání příloh.  

WWW = world wide web 

= web: 

 pohyb po webu: 

- přes 

hypertextov

é odkazy 

- známá 

adresa 

- vyhledávání 

 ukládání z webu: 

- obrázek 

- celá stránka 

- vykopírová

ní části 

textu 

Web používá jako zdroj informací.  

Prezentace- Power Point 

 snímek 

 vkládání textů 

 vkládání obrázků 

 přechody snímků 

Umí vytvořit snímek, vkládá text, obrázek.  

Prezentace- Power Point 

 animace snímků 

 ozvučení 

 časování 

 vytvoření vlastní 

prezentace 

Umí animovat snímky, ozvučit, vytvoří vlastí prezentaci. Využití ve všech předmětech 

jako referát apod. 



 

 

 

 
 

Tabulkové editory 

Excel 
 k čemu jsou  

 pojmy: sešit, list, řada, 

sloupec, buňka 

 pohyb mezi sešity, 

mezi listy, na listu 

 označení řady, sloupce, 

buněk 

 zadávání údajů 

 vzhled tabulky – 

Formát – Buňky 

(formát čísla, písmo, 

zarovnání, ohraničení, 

stínování) 

Orientuje se v Excelovském okně, sešitě apod. 

Dokáže vytvořit tabulku, naplnit ji daty a upravit její vzhled. 

 

 



Excel 
 vložení řady, sloupce, 

buněk, sloučení buněk, 

rozdělení buněk 

 jednoduché vzorce 

(součet, rozdíl, 

násobení, dělení) 

 pojem: graf, vytvoření 

grafu, úprava vzhledu a 

vlastností grafu 

 vložení tabulky a grafu 

do Wordu 

S daty pomocí vzorců dokáže provádět jednoduché početní operace. 

Na základě tabulky dokáže vytvořit graf a upravit jeho vzhled. 

Graf i tabulku dokáže vložit do Wordu. 

 

Zpracování fotografií 

 změna velikosti 

formátu,… 

 barvy 

 použití v prezentacích 

 posílání 

 webové prezentace 

fotografií (rajče,…) 

Umí jednoduše zpracovávat fotografie, posílat je a upravovat. Vlastní album. 

Jednoduché webové 

prezentace 

 zdrojový kód 

 jednoduché příkazy  

Umí vytvořit jednoduchou webovou stránku.  

 

 


