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Předmět: I N F O R M A T I K A
Charakteristika předmětu:
Cílem předmětu je naučit žáky základní uživatelskou práci s PC a s nejpoužívanějším softwarem jak s výhledem na budoucí praxi, tak i pro přímé použití
v aktuálních a následující letech studia. Žáci se učí ovládat software na uživatelské úrovni a přitom jsou průběžně vedeni k samostatnosti a samostudiu (schopnost
práce s nápovědou a literaturou), tak aby byli s to zvládnout předpokládané dynamicky se rozvíjející prostředí ICT v další budoucnosti. Významnou součástí výuky
je také schopnost samostatně vyhledávat, třídit a zpracovávat informace a všeobecná orientace v oblasti ICT.
Časové a organizační vymezení předmětu:
Předmět je vyučován v primě, sekundě, tercii a kvartě po 1 hodině týdně.
Žáci jsou vyučovány ve skupinách do výše kapacity učebny, při dodržení zásady 1 žák/1 počítač.
Předmět patří do vzdělávacích oblastí: Informační a komunikační technologie a Člověk a svět práce.
Pro utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáka učitel:
 vede žáky k samostatnosti, samostatnému používání, studiu a manipulaci s ICT
 navozuje výukové problémy, vede žáky k jejich originálnímu a správnému řešení s využitím znalostí ICT
 seznamuje žáky se uživatelským prostředím software a základními principy jeho ovládání
 multimediální formou vysvětluje, přednáší a diskutuje se studenty o teoretických tématech ICT
 vede žáky k samostatné prezentaci výsledků své práce a studia
 při vhodných činnostech vede žáky k týmové či skupinové spolupráci
 vhodnými úkoly vede žáky ke správnému zacházení s informacemi
 hodnotí práci žáků individuálně s přihlédnutím k míře originality a správnosti řešení
Rozvíjení mezipředmětových vztahů
V předmětu se uplatňují mezipředmětové vztahy k předmětům matematika, český jazyk, fyzika, občanská nauka.
Rozvíjená průřezová témata a jejich tematické okruhy
Osobnostní a sociální výchova
- poznávání a rozvoj vlastní osobnosti
- organizační dovednosti a efektivní řešení problémů
- sociální komunikace
- spolupráce a soutěž
Mediální výchova
- vyhledávání informací
- posouzení kvality informace a informačních zdrojů
- význam médií v současné společnosti
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PRIMA
učivo

výstupy

průřezová témata, mezipředmětové vztahy, projekty

ÚVOD

Žák:
 se orientuje ve školní síti (služby, provoz,
pravidla)

PRÁCE V OPERAČNÍM SYSTÉMU







ovládá práci s operačním systémem
ovládá základní práci se složkami a soubory
ukládá a pracuje s daty na aktuálních
paměťových médiích
zná a používá základní funkce operačního
systému
se orientuje v základním ovládání vybraných
aplikací operačního systému

TEORIE




orientuje se v základních pojmech IT
orientuje se v jednotkách informace

INTERNET




OSV – Osobnostní rozvoj - komunikace
pracuje s webovým prohlížečem
vyhledává,
vyhodnocuje
a
zpracovává
informace na internetu
používá mailovou komunikaci
zná zásady bezpečnosti a rizika práce a
komunikace na internetu



ZÁKLADNÍ ÚPRAVA TEXTU



ovládá
základní
formy
úpravy
v pokročilém textovém editoru

PREZENTACE



vytvoří jednoduchou prezentaci v prezentačním
programu
zná zásady dobré prezentace



textu

MEV – tvorba mediálního sdělení
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SEKUNDA
učivo

SOUBOROVÝ MANAŽER

výstupy

průřezová témata, mezipředmětové vztahy, projekty

Žák:
 pracuje se složkami a soubory v prostředí
souborového manažeru
 používá komprimaci a dekomprimaci souborů a
složek

BEZPEČNOST DAT

 orientuje se v základních rizicích a hrozbách při
práci na počítači a při poškození dat
 používá
základní
formy
prevence
a
zabezpečení počítače

TEORIE

 orientuje se v pojmech: operační systém,
aplikace
 používá instalaci běžného software
 orientuje se v základních licencí aplikačních
programů

TEXTOVÝ EDITOR

 používá základní postupy formátování písma,
odstavce
 používá odrážkové, číslované a víceúrovňové
seznamy
 formátuje obrázek v textu a grafické objekty
 pracuje s textovým polem
 používá základní typografické zásady

RASTROVÁ GRAFIKA

 používá základní pojmy počítačové grafiky
 charakterizuje počítačovou grafiku a její druhy
 používá základní estetická pravidla

EDITOR RASTROVÉ GRAFIKY

 používá základní úpravy obrázku (např. oříznutí,
transformace, změna velikosti, jas a kontrast,
barevné vyvážení, histogram, …)

OSV – Osobnostní rozvoj - kreativita

UPLATNĚNÍ VÝSTUPŮ PROJEKTU HSND
 Přepis historických nebo ručně psaných textů do elektronické podoby, jsou-li k dispozici a jejich případná následná formální úprava.
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TERCIE
učivo

TABULKOVÝ KALKULÁTOR

výstupy

průřezová témata, mezipředmětové vztahy, projekty

Žák:
 používá
základní
ovládání
tabulkového
kalkulátoru
 formátuje buňku a tabulku
 používá základní výpočty a vzorce
 používá absolutní a relativní adresu
 pracuje s procenty a měnou
 aplikuje základní funkce (např. SUMA,
PRŮMĚR, KDYŽ aj.)
 používá základní práci s grafy

ZÁKLADY ALGORITMIZACE

 seznamuje se se základními algoritmickými
postupy v prostředí dětského programovacího
jazyka

EDITOR VEKTOROVÉ GRAFIKY

 orientuje se v základních vlastnostech a
formátech vektorové grafiky
 pracuje se základními nástroji vektorového
editoru (např. obrys, výplň, text, …)
 práce s textem
 seznamuje se se základy bézierového kreslení

ZÁKLADY HARDWARE

 Orientuje se v rozdělení a využití počítačů
 Orientuje se v základních funkcích a
vlastnostech hlavních součástí počítače (např.
základní deska, procesor, operační paměť, disk
apod.)
 používá nejdůležitější rozhraní počítače
 používá základní periferie počítače (např.
tiskárna, skener, monitor aj.)

OSV – Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

OSV – Osobnostní rozvoj - kreativita

UPLATNĚNÍ VÝSTUPŮ PROJEKTU HSND
 Přepis historických nebo ručně psaných textů do elektronické podoby, jsou-li k dispozici a jejich případná následná formální úprava.

05-ŠVP-Informatika-P-S,T,K | strana 5 (celkem 6) | 1. 9. 2014

KVARTA
učivo

výstupy

TEORIE INFORMACE

Žák:
 používá
pokročilé
způsoby
vyhledávání
informací
 orientuje se v informačních zdrojích
 vyhodnocuje a ověřuje kvalitu, závažnost a
návaznost informace
 využívá
informace
v souladu
s duševním
vlastnictvím a autorským právem
 orientuje se v pravidlech etikety

POKROČILÁ PRÁCE V TEXTOVÉM EDITORU

 pracuje se styly
 používá číslování stránek, záhlaví a zápatí
 aplikuje automatický obsah

PŘÍPRAVA NA RP

 orientuje se v pravidlech RP
 používá typografická pravidla a zásady dobré
prezentace

SOUHRNNÁ PRÁCE S KANCELÁŘSKÝMI
APLIKACEMI

 seznamuje se s alternativními kancelářskými
aplikacemi např. online
 realizuje souhrnné práce (popř. projekty)
s využitím kancelářských aplikací

MULTIMÉDIA

 orientuje se v základních principech a formátech
audiovizuálních dat
 používá základní editaci zvuku
 používá základní editaci videa (např. střih,
titulky)
 pracuje s periferiemi (např. digitální foťák,
skener)
 orientuje se v základech 3D modelování

ZÁKLADY HTML

 seznamuje se se základní strukturou, syntaxí a
významem HTML
 publikuje jednoduché webové stránky

průřezová témata, mezipředmětové vztahy, projekty

OSV – Osobnostní rozvoj – kreativita
MEV – tvorba mediálního sdělení
MEV – práce v realizačním týmu
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POČÍTAČOVÉ SÍTĚ

 orientuje v principech, základních vlastnostech a
typech počítačových sítí

INTERNET

 orientuje se v základních pojmech
internetu

principu

UPLATNĚNÍ VÝSTUPŮ PROJEKTU HSND
 Přepis historických nebo ručně psaných textů do elektronické podoby, jsou-li k dispozici a jejich případná následná formální úprava.

