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Předmět: A D M I N I S T R A T I V A
Charakteristika předmětu:
Cílem předmětu je naučit žáky kompetenci pro psaní všema deseti na klávesnici. Předmět probíhá formou výukových lekcí doplňovaných o procvičování a psaní
čtených nebo diktovaných textů na čas. V další fázi se předmět zaměřuje na práci s textem a základy typografie, korespondenci.
Časové a organizační vymezení předmětu):
Předmět je vyučován v tercii 1 hodinu týdně, žáci jsou vyučováni po skupinách dle kapacity učebny dle pravidla 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
 seznamuje žáky se uživatelským prostředím software a základními principy jeho ovládání
 multimediální formou vysvětluje, přednáší a diskutuje se studenty o teoretických tématech administrativy a 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: český jazyk, informatika.
Rozvíjená průřezová témata a jejich tematické okruhy
Osobnostní a sociální výchova (OSV)
- rozvoj schopností poznávání
- seberegulace a sebeorganizace
- komunikace
- seberegulace, pečlivost, přesnost sebeovládání
- kooperace a kompetice
- řešení problémů a rozhodovací dovednosti
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TERCIE
učivo

ÚVOD DO PSANÍ VŠEMA DESETI

výstupy

průřezová témata, mezipředmětové vztahy, projekty

Žák:
 vysvětlí význam psaní všema deseti
 orientuje se na klávesnici

NÁCVIK PSANÍ VŠEMA DESETI

 postupně nacvičuje psaní znaků všema deseti
dle lekcí výukového SW

ZÁKLADY KORESPONDENCE

 používá typografická pravidla
 používá základní zásady občanské a úřední
korespondence
 sestavuje vlastní strukturovaný životopis

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

