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Předmět: I N F O R M A T I K A
Charakteristika předmětu:
Předmět je povinný vyučovaný ve všech ročnících. Výuka probíhá na počítačích 1 žák/1 počítač. Cílem je rozvíjet praktické i teoretické ICT schopnosti žáků
s využitím moderních digitálních technologií (počítač, skener, digitální foťák, tablet, kamera, GPS aj.). Žáci se seznamují s ovládáním a principy práce se
základním uživatelských softwarem, praktická práce s hardwarem, teorie informace a informatiky, bezpečnost a rizika práce s ICT, práce a princip internetu a
sítí a se základy programování a algoritmizace.
 Teorie informace, základy informatiky
 Princip a práce s internetem
 Moderní formy komunikace
 Bezpečnost a rizika ICT
 Základní orientace v hardwaru a periferiích
 Práce s textovým editorem
 Tabulkový kalkulátor
 Databáze
 Programování a algoritmizace
 Počítačová grafika
Časové a organizační vymezení předmětu:
Předmět je vyučován v kvintě a 1. ročníku 2 hodiny týdně; v sextě a 2. ročníku 1 hodinu týdně; v septimě a 3. ročníku 2 hodiny týdně a v oktávě a 4. A 1
hodinu týdně. Žáci jsou vyučovány ve skupinách do výše kapacity učebny.
Předmět patří do vzdělávací oblasti: Informatika a informační a komunikační technologie.
Pro utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáka učitel:
 při vhodných tématech vede žáky k týmové či skupinové spolupráci
 vhodnými úkoly a volbou témat vede žáky k postupnému seznámení se stanovenými oblastmi ICT
 praktickou činností a vhodnou tématikou seznamuje žáky s teorií ICT
 vede žáky k samostatné práci a ke hledání vlastního řešení problémů
 hodnotí práci žáků individuálně s přihlédnutím ke správnosti a originalitě zvoleného 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 (OSV)
- Poznávání a rozvoj vlastní osobnosti
- Seberegulace, organizační dovednosti a efektivní řešení problémů
- Spolupráce a soutěž
Mediální výchova (MEV)

19-ŠVP-Informatika-1,2,3,4 | strana 2 (celkem 12) | 1. 9. 2014
-

Média a mediální produkce
Mediální produkty a jejich významy
Účinky mediální produkce a vliv médií

Environmentální výchova (EVV)
- Člověk a životní prostředí
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KVINTA, 1. A
učivo

výstupy

ÚVOD

Žák:
 orientuje se v pravidlech a možnostech školní
počítačové sítě

OPAKOVÁNÍ

 pracuje se složkami a soubory včetně prostředí
souborového manažeru
 používá komprimaci a dekomprimaci souborů a
složek
 používá jednotku informace, základní pojmy IT
 používá základní formátování textu
 pracuje s internetem
 používá pokročilé metody vyhledávání informací
 vyhodnocuje informační zdroje a kvalitu
informace

PREZENTACE

 formátuje snímek (vzhled, rozmístění objektů,
pracuje s textovým polem, pozadí)
 nastavuje vlastnosti prezentace
 používá animace a přechodové efekty
 používá časování animací a prezentace
 používá multimédia
 používá pokročilé funkce prezentace (aktivní
tlačítka, odkazy, fotoalbum)
 používá zásady dobré prezentace
 orientuje se v prezentační technice (např.
dataprojektor, vizualizér, interaktivní tabule
apod.)

SHRNUTÍ PRÁCE V TEXTOVÉM EDITORU

 používá základní práci s textem (formát písma,
odstavce, práce s obrázky, seznamy, ohraničení
apod.)
 uplatňuje formátování obrázku v textu, titulek
obrázku, formátování grafických objektů
 pracuje s textovým polem

průřezová témata, mezipředmětové vztahy, projekty

OSV – Seberegulace

MEV – Média a mediální produkce
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POKROČILÉ FUNKCE FORMÁTOVÁNÍ TEXTU

OSV – Spolupráce a soutěž
 pracuje se styly
 používá formát stránky a tisk dokumentu
 aplikuje automatický obsah, číslování,
poznámky pod čarou, citace, záhlaví a zápatí
 pracuje s tabulátory a sloupci
 pracuje s tabulkami
 orientuje se při práci s osnovou, oddíly a odkazy
 používá revize a kontrolu dokumentu
 seznamuje se s principem hromadné
korespondence
 orientuje se v alternativních textových editorech
(např. online)

ZÁKLADY KORESPONDENCE

 používá typografické zásady a pravidla
korespondence
 napíše strukturovaný životopis
 používá základní pravidla obchodní
korespondence

TEORIE HARDWARU

 orientuje se v základních fázích historie
výpočetní techniky
 charakterizuje rozdělení typů počítačů a jejich
využití v praxi a ve společnosti
 charakterizuje architekturu současných počítačů
 charakterizuje princip, důležité funkce a
vlastnosti technického vybavení počítače (např.
základní deska, procesor, operační paměť, disk,
zdroj, grafická karta a další rozšiřující karty
apod.)
 charakterizuje rozhraní počítače a jejich využití
 charakterizuje vlastnosti a princip periferií
počítače (tiskárna, skener, monitor, myš,
klávesnice aj.)
 seznamuje se s praktickým užíváním běžných
periferií a hardwaru počítače např. způsob
instalace, zapojení, ovládání apod.
 využívá teoretické a praktické poznatky
hardwaru k efektivnímu a tvůrčímu a řešení
zadaných úloh a nastalých situací
 charakterizuje princip zápisu a vlastnosti druhů
pamětí a paměťových médií (např. flash paměti,
optická média, pevné a externí disky apod.)
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PRÁCE S POČÍTAČEM

 používá zásady ergonomie a hygieny při práci s
počítačem
 orientuje se v možnostech využití ICT pro
handicapované osoby
 má přehled o vyhovující ekologické likvidaci
vyřazených součástí počítače a ICT

EVV – ekologická likvidace vyřazené ICT

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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SEXTA, 2. A
učivo

výstupy

ZÁKLADNÍ PRÁCE V TABULKOVÉM
KALKULÁTORU

Žák:
 používá základní práci v tabulkovém programu
(formátování, výpočty, funkce, grafy)
 pracuje s buňkami, listem, sešitem
 používá formát čísla a vlastní formát čísla
 používá motivy, styly a šablony tabulky
 používá podmíněné formátování
 aplikuje vzorce a orientuje se v pravidlech
syntaxe
 používá absolutní a relativní adresu
 uplatňuje vybrané funkce (např. KDYŽ,
SVYHLEDAT, SUMIF, COUNTIF aj.)
 vytváří a formátuje grafy

POKROČILÁ PRÁCE V TABULKOVÉM
KALKULÁTORU










OPERAČNÍ SYSTÉMY A SOFTWARE

 charakterizuje funkce a vlastnosti operačních
systémů
 používá a orientuje se v běžném rozhraní
operačních systémů
 rozlišuje druhy a vývoj operačních systémů
 charakterizuje aplikační software (druhy, šíření,
instalace, podpora)
 rozlišuje druhy licencí
 orientuje se v autorském zákoně z hlediska
využití a sdílení informací
 charakterizuje souborové systémy (druhy,

pracuje s chybami ve vzorcích
filtruje a řadí data
vytváří souhrny a skupiny, pracuje se seznamy
ověřuje vstupní data
pracuje a vytváří formuláře
exportuje a importuje data z externích zdrojů
orientuje se v kontingenční tabulce
seznamuje se s alternativními tabulkovými
kalkulátory (např. online)

průřezová témata, mezipředmětové vztahy, projekty
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vlastnosti)
 využívá teoretické a praktické poznatky softwaru
k efektivnímu a tvůrčímu řešení zadaných úloh a
nastalých situací
REPREZENTACE DIGITÁLNÍCH DAT

 charakterizuje digitální a analogová informace
 charakterizuje a používá bity a bajty
 charakterizuje kódování a reprezentaci
digitálních dat (číslo, znak, obrázek, zvuk, video)
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SEPTIMA, 3. A
učivo

výstupy

ALGORITMIZACE

Žák:
 charakterizuje algoritmus a jeho vlastnosti
 sestavuje jednoduché algoritmy
 používá vývojové diagramy pro zápis algoritmu
 aplikuje algoritmický přístup k řešení problémů


PROGRAMOVÁNÍ

 charakterizuje princip programování, způsoby
vykonání programu na počítači
 orientuje se v pojmech např. kompilátor,
interpret, vývojové prostředí apod.
 popíše postup a fáze vytváření programu
 rozdělí programovací jazyky a orientuje se v
jejich typech
 charakterizuje základní datové struktury
 pracuje s relačními, logickými a aritmetickými
operátory

STRUKTUROVANÉ PROGRAMOVÁNÍ

 charakterizuje vlastnosti strukturovaného
programování
 používá přiřazovací příkaz
 používá podmínkové větvení a přepínač
 používá cyklus a jeho typy
 programuje jednoduché úlohy
 seznamuje se s procedurami a funkcemi

OBJEKTOVÉ PROGRAMOVÁNÍ

 charakterizuje vlastnosti objektového
programování
 používá objektové programování
 definuje vybrané vlastnosti, používá vybrané
metody a obsluhuje vybrané události určitých
objektů
 naprogramuje jednoduchou aplikaci

POČÍTAČOVÉ SÍTĚ

 rozlišuje druhy a typy počítačových sítí a
charakterizuje jejich vlastnosti
 charakterizuje základní vlastnosti běžně

průřezová témata, mezipředmětové vztahy, projekty

OSV – efektivní řešení problémů
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používané architektury počítačových sítí (např.
TCP/IP), způsob přenosu dat, včetně základních
pojmů
 charakterizuje vlastnosti a význam základních
síťových zařízeních např. switch, router, druhy
kabeláže apod.
INTERNET

 charakterizuje princip, strukturu a vlastnosti
internetu
 rozlišuje jednotlivé služby, základní protokoly a
technologie internetu
 charakterizuje vlastnosti, význam a princip
služby WWW
 orientuje se v hlavních meznících vývoje
internetu
 orientuje se v technologických možnostech
připojení k internetu a jeho vlastnostech
 orientuje se v základních pojmech např. IP
adresa, doména, DNS apod.
 popíše zásady bezpečnosti a rizika práce a
komunikace na internetu

PRÁCE S INFORMACEMI

 charakterizuje informaci a komunikaci
 používá pokročilé metody vyhledávání informací
 využívá dostupné služby informačních sítí k
vyhledávání informací, ke komunikaci,
k vlastnímu vzdělávání a týmové spolupráci
 využívá nabídku informačních a vzdělávacích
portálů, encyklopedií, knihoven, databází a
výukových programů
 posuzuje tvůrčím způsobem aktuálnost,
relevanci a věrohodnost informačních zdrojů a
informací
 využívá informační a komunikační služby v
souladu s etickými, bezpečnostními a
legislativními požadavky
 orientuje se v prostředí e-learningu, na
diskusních fórech apod.
 uvědomuje si globální význam a
multikulturalismus internetu

FORMY KOMUNIKACE NA INTERNETU

 rozlišuje různé služby zajišťující komunikaci na

MEV – Mediální produkty a jejich významy
MEV – Účinky mediální produkce a vliv médií
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internetu, charakterizuje jejich princip, vlastnosti
a případná rizika
 charakterizuje princip mailové komunikace
 charakterizuje vlastnosti, význam a rizika
sociálních sítí
 používá zásady netikety
BEZDRÁTOVÉ TECHNOLOGIE

 charakterizuje princip, strukturu a základní
vlastnosti a orientuje se v pojmech technologie
Wi-Fi
 charakterizuje vlastnosti dalších bezdrátových
technologií (např. Bluetooth)
 charakterizuje strukturu a princip sítí GSM
 charakterizuje základní vlastnosti a možnosti
přenosu dat v sítích GSM
 charakterizuje základní princip, vlastnosti a
využití globálních družicových pozičních
systémů např. GPS

BEZPEČNOST PRÁCE NA INTERNETU

 charakterizuje rizika práce a komunikace na
internetu
 charakterizuje vhodné a nevhodné chování a
komunikaci na internetu
 popíše rizika a druhy závadného a nelegálního
obsahu a aktivit na internetu
 charakterizuje význam firewallu a zabezpečení
počítačových sítí

BEZPEČNOST DAT A POČÍTAČE

 charakterizuje rizika práce na počítači
 charakterizuje rizika, možnosti ochrany,
zabezpečení a zálohování dat
 data organizuje účelně a chrání je proti
poškození, ztrátě a zneužití
 charakterizuje druhy malware (druhy virů,
hrozby z internetu apod.)
 popíše způsoby zabezpečení počítače

UPLATNĚNÍ VÝSTUPŮ PROJEKTU HSND




Využívání databáze historických a současných fotografií při výuce pro výklad a zadávání samostatných prací žákům
Podklady pro přípravu prezentací o historii a současnosti regionu pro veřejnost
Nácvik prezentačních dovedností, vystupování, přednes, pravidla pro správnou prezentaci
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Digitalizace a třídění historických dokumentů – přepisování kronik obcí, shromažďování a třídění historických a současných fotografií, skenování a
vytváření databází dokumentů a fotografií
Spolupráce s městem a okolními obcemi při digitalizaci historických dokumentů a vytváření internetových prezentací
Využití databáze dokumentů pro zadávání témat seminárních, ročníkových a maturitních prací, tvorbu prezentací pro výuku
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OKTÁVA, 4. A
učivo

výstupy

DATABÁZE

Žák:
 popíše hlavní typy a vývoj databází
 charakterizuje základní objekty a pojmy
databáze, význam a nasazení databáze v praxi
 popíše návrh, vytváření a implementaci
databáze
 charakterizuje význam informačních systémů v
praxi

PRÁCE V NÁSTROJI RELAČNÍ DATABÁZE







OPAKOVÁNÍ PRÁCE S KANCELÁŘSKÝMI
APLIKACEMI

 pracuje se styly
 aplikuje automatický obsah, číslování,
poznámky pod čarou, citace, záhlaví a zápatí
 používá revize a kontrolu dokumentu
 realizuje s využitím kancelářských aplikacích
souhrnné úkoly nebo projekty

PŘÍPRAVA NA MP






PŘÍPRAVA NA MATURITNÍ ZKOUŠKU

 připravuje se formou opakování na praktickou a
teoretickou část maturitní zkoušky z informatiky

průřezová témata, mezipředmětové vztahy, projekty

používá tabulku – základní objekt databáze
vytváří záznam a definuje primární klíč
používá běžné datové typy polí
orientuje se typech a použití relací
aplikuje jednoduchá pravidla referenční integrity
dat
 vytváří formuláře a sestavy
 vytváří jednoduché relační databáze

orientuje se v pravidlech MP
používá typografická pravidla
používá zásady dobré prezentace
vytváří a koriguje MP a prezentaci na její
obhajobu
 zpracovává a prezentuje výsledky své práce s
využitím pokročilých funkcí aplikačního softwaru,
multimediálních technologií a internetu

OSV – organizační dovednosti

