02-ŠVP-VP-Aplikovaná informatika-2,3 | Strana 1 (celkem 4) | 1. 9. 2014

Předmět: A P L I K O V A N Á I N F O R M A T I K A
Charakteristika a náplň:
Cílem je rozvíjet především praktické ICT schopnosti žáků s využitím moderního softwaru a digitálních technologií. Žáci v praxi a na praktických příkladech
popř. v projektech uplatňují získané zkušenosti a poznatky z oblasti ICT např. formou tvorby webových stránek, programování jednoduchých aplikací či při
tvorbě školních propagačních materiálů např. školní kalendář.
 Předmět je povinně volitelný.
 Vyučován je v méně početných skupinách 1 žák/1 počítač.
Časové a organizační vymezení předmětu:
Předmět je vyučován v sextě a 2. ročníku a v septimě a 3. ročníku, 1 hodina – předmět je volitelný z povinné skupiny předmětů.
Žáci jsou vyučovány ve skupinách do výše kapacity učebny.
Předmět patří do vzdělávací oblasti: Informatika a informační a komunikační technologie.
Rozvíjení mezipředmětových vztahů
V předmětu se uplatňují mezipředmětové vztahy k předmětům: matematika, informatika.
Rozvíjená průřezová témata a jejich tematické okruhy
Osobnostní a sociální výchova
- Poznávání a rozvoj vlastní osobnosti
- Seberegulace, organizační dovednosti a efektivní řešení problémů
- Spolupráce a soutěž
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SEXTA, 2. A
učivo

výstupy

INTERNETOVÁ SLUŽBA WWW


HTML




CSS




Žák:
charakterizuje princip internetové služby www
orientuje se v základních pojmech
chápe význam, princip a syntax HTML při
tvorbě webové stránky
používá základní tagy HTML a jejich parametry
při vytvářené struktury webové stránky
chápe význam, princip a syntax CSS při
formátování webové stránky
používá CSS pro úpravu formátování webové
stránky

SKRIPTY



používá
vybraný
skriptovací
jazyk
k naprogramování jednoduchých skriptů na
webové stránce

VYUŽITÍ DATABÁZE



orientuje se v základních možnostech využití
databází při práci se skripty na webové stránce

REDAKČNÍ SYSTÉMY



orientuje se v možnostech využití redakčních
systémů k publikaci informací na webu

PUBLIKACE INTERNETOVÝCH STRÁNEK



používá vhodné aplikace k vytváření webových
stránek
publikuje webové stránky on-line
vytváří jednoduché webové stránky s využitím
HTML a CSS
orientuje se v zásadách správné publikace a
validace webových stránek




MODERNÍ TECHNOLOGIE A TRENDY
V OBLASTI ICT




orientuje
se
v současných
moderních
technologiích a trendech v oblasti ICT
dokáže je stručně popsat tj. princip, základní
vlastnosti a možnosti jejich využití v praxi

průřezová témata, mezipředmětové vztahy, projekty
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REALIZACE ŠKOLNÍCH PROJEKTŮ



využívá vhodné aplikace popř. HW ICT
k realizaci zadaných školních projektů (např.
školní kalendář)

UPLATNĚNÍ VÝSTUPŮ PROJEKTU HSND
 Přepis historických nebo ručně psaných textů do elektronické podoby, jsou-li k dispozici a jejich případná následná formální úprava.
 Skenování a elektronizace obrazové historické dokumentace a její elektronická úprava – jsou-li předlohy k dispozici.
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SEPTIMA, 3. A
učivo

POKROČILÉ METODY PROGRAMOVÁNÍ

výstupy

Žák:
charakterizuje
a
používá
strukturované
proměnné např. pole, soubor
 orientuje se a je s to použít proceduru, funkci
popř. rekurzi


ALGORITMIZACE A PROGRAMOVÁNÍ
SAMOSTATNÝCH ÚLOH A PROJEKTŮ



samostatně vytváří jednodušší programy dle
zadaných parametrů

PROGRAMOVÁNÍ APLIKACÍ



orientuje se v možnostech jak programováním
rozšířit funkčnost projektů ve vybraných
aplikacích např. v tabulkovém kalkulátoru

TEORIE INFORMACE A KOMIUNIKACE



charakterizuje informatiku jako vědní obor a její
uplatnění v praxi
charakterizuje informaci a její vlastnosti
charakterizuje komunikaci a její vlastnosti
posuzuje kvalitu informace a informačních
zdrojů dle parametrů
charakterizuje informační zdroje a jejich
význam





ZÁKLADY ALGEBRY V INFORMATICE





orientuje se v binární a hexadecimální číselné
soustavě a chápe její význam pro informatiku
používá základní logické operace (např. AND,
OR, NOT, XOR)
charakterizuje využití algebry a logiky v
informatice

ZÁKLADY KÓDOVÁNÍ A ŠIFROVÁNÍ




orientuje se v základních pojmech šifrování
charakterizuje základní princip symetrické a
asymetrické šifry

REALIZACE ŠKOLNÍCH PROJEKTŮ



využívá vhodné aplikace popř. HW ICT
k realizaci zadaných školních projektů (např.
školní kalendář)

průřezová témata, mezipředmětové vztahy, projekty

