
       

ŠVP pro ZV Klíč k dalšímu vzdělávání i k životu 
Oddíl V. Učební osnovy, kapitola V.3.Informační a komunikační technologie,, část  V.3. I – 1.  stupeň 

Základní škola Františka kardinála Tomáška Studénka, příspěvková organizace 

 
 
 

1/5

V.3. Informační a komunikační technologie 

V.3. I  1. stupeň 

V.3. I.  1 Charakteristika předmětu 

Obsahové, časové a organizační vymezení 

Předmět je zařazen v hodinové dotaci do 5. ročníku. Žáci mohou být rozděleni na skupiny.  
Výuka je vedena tak, aby všichni žáci dosáhli základní úrovně informační gramotnosti –  elementární dovednosti v ovládání výpočetní techniky, 
orientace ve světě informací, která je nezbytná pro využití ICT v dalších předmětech a dále na druhém stupni, kde v 6.ročníku výuka 
informačních a komunikačních technologií pokračuje. 
Rozvíjí všechny klíčové kompetence, zejména specifickou komunikaci.  
Do vzdělávacího obsahu vyučovacího předmětu Informační a komunikační technologie je začleněno průřezové téma:  

 Mediální výchova: tvorba vlastních textů, ověřování věrohodnosti získaných informací s využitím různých zdrojů, vlastní prezentace. 
Toto téma je realizováno především při práci s internetem (vyhledávání informací), při práci v grafickém a textovém editoru, při 
prezentaci výsledků práce. 

Výchovné a  vzdělávací strategie 

Seznamujeme žáky se zásadami elektronické komunikace, vedeme diskuzi, působíme jako model komunikace.  Používáme při výuce odborné 
termíny, preferujeme otevřené otázky, trváme na odpovědích v celých větách s využitím odborných termínů.  
Zadáváme práci s využitím elektronické komunikace, pro přenos informací a předání hotových prací preferujeme komunikační nástroje internetu. 
Vedeme žáky tak, aby objevovali, hledali různá řešení problémů. Zadáváme úkoly, které mají více řešení, jsou spojené s praktickým životem a 
aktuálním děním ve společnosti. Žáci se při  jejich řešení  neobejdou bez programového vybavení a ICT techniky. 
Nabízíme žákům co nejvíce zdrojů informací i možnost výsledky své práce prezentovat před skupinou a svoje řešení obhájit. 
Umožňujeme jim ve vhodných případech realizovat vlastní nápady, pokud budou dodržena zadaná kritéria.  
Pracujeme s chybou. 
Po vysvětlení a procvičení učiva zadáváme samostatné úkoly, ke kterým poskytujeme pouze zdroje informací, zpracování informací je už úkolem 
žáka nebo skupiny. Při skupinové práci trváme na střídání rolí. 
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Kritéria hodnocení sestavujeme společně s žáky, důsledně vyžadujeme jejich dodržování. 
Dbáme na vhodnou úpravu  žákovského pracovního místa a trváme na jeho udržování po celou dobu práce.  Podobně trváme i na  dodržování 
řádu učebny, na jehož tvorbě se žáci spolupodílejí. 
Seznamujeme žáky s riziky,  která jsou spojena s dlouhodobým užíváním počítače, zařazujeme relaxační chvilky, střídáme metody práce 
Na konkrétních situacích demonstrujeme možnosti využití a zneužití internetových stránek jako zdroje informací. 
 
 
 

V.3.I. 2  Spojení oborových a životních dovedností 

Výstupy za jednotlivá období 

A. Žák 5. ročníku v Informačních a komunikačních technologiích v komunikaci 
 Zná zásady elektronické komunikace. 
 Formuluje požadavek při vyhledávání na internetu. 
 Při kladení otázek  k tomu čemu nerozumí, užívá základních odborných termínů z oblasti ICT. 
 Komunikuje s pomocí základních komunikačních nástrojů internetu. 

 
B.  Žák 5. ročníku v Informačních a komunikačních technologiích  v řešení problému 

 Rozpoznává problém se software nebo hardware počítače, podá o něm informaci s použitím odborných termínů. 
 Připouští možnost více možností formulací požadavků při vyhledávání na internetu, účelně na ně reaguje. 
 Připouští možnost chybných formulací požadavků při vyhledávání na internetu, účelně na ně reaguje. 
 Naplánuje postup vyhledávání informací a jejich dalšího zpracování. 

 
C. Žák 5. ročníku v Informačních a komunikačních technologiích  v pracovních dovednostech 

 Dbá zásad bezpečné práce s ICT technikou, podle pravidel ji obsluhuje a udržuje, chrání uložená data. 
 Ví o rizicích spojených s dlouhodobým využíváním ICT. 
 Při vyhledávání informací na Internetu používá doporučené, co nejjednodušší cesty. 
 Při práci používá textový a grafický editor, které zároveň používá ke zpracování výsledků své práce. 
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D. Žák 5. ročníku v Informačních a komunikačních technologiích  v učení se 

 Využívá internet a multimedia jako další zdroj informací. 
 Rozumí základním termínům z oblasti ICT. 
 Získané dovednosti z oblasti ICT dokáže aplikovat v dalších předmětech a v praktickém životě. 
 Vyhledává informace na portálech, knihovnách a databázích určených dané věkové kategorii uživatelů. 

 
E. Žák 5. ročníku v Informačních a komunikačních technologiích  v sociálně personálních dovednostech 

 Podílí se na hodnocení práce své i druhých. 
 Dodržuje dohodnutá pravidla spolupráce v rámci skupiny. 
 Ví o významu využívání internetu jako prostředku umožňujícího spolupráci nezávisle na místě pobytu. 
 Podílí se na přidělování úkolů ve skupině, na práci skupiny a celkovém výsledku. 

 
F.  Žák 5. ročníku v Informačních a komunikačních technologiích  v občanských  dovednostech 

 Vnímá internet jako další zdroj informací o dění ve společnosti. 
 

V.3. I.  3 Rozdělení do jednotlivých ročníků 

Co by měl umět žák, když umí Informační a komunikační technologie 

5.ročník 

 Užívá zásady elektronické komunikace.  
 Formuluje požadavek při vyhledávání na internetu. 
 Rozumí základním termínům z oblasti ICT, užívá je nejen při odpovědích, ale i při kladení otázek k tomu čemu nerozumí. 
 Komunikuje s pomocí základních komunikačních nástrojů internetu. 
 Dbá zásad bezpečné práce s ICT technikou. 
 Ví o rizicích spojených s dlouhodobým využíváním ICT. 
 Ví o rizicích spojených s prohlížením obsahu různých internetových stránek. 
 Rozpoznává problém se software nebo hardware počítače, podá o něm informaci s použitím odborných termínů. 
 Připouští možnost více způsobů formulací požadavků při vyhledávání na internetu, účelně na ně reaguje. 
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 Připouští možnost chybných formulací požadavků při vyhledávání na internetu, účelně na ně reaguje. 
 Při vyhledávání informací na internetu používá doporučené, co nejjednodušší cesty. 
 Při práci používá textový a grafický editor, které zároveň používá ke zpracování výsledků své práce. 
 Naplánuje postup vyhledávání informací a jejich dalšího zpracování. 
 Dbá zásad bezpečné práce s ICT technikou, podle pravidel ji obsluhuje a udržuje, chrání uložená data. 
 Podílí se na hodnocení práce své i druhých. 
 Dodržuje dohodnutá pravidla spolupráce v rámci skupiny. 
 Ví o významu využívání internetu, jako prostředku umožňujícího spolupráci nezávisle na místě pobytu a jako další zdroj informací o dění 

ve společnosti. 
 Využívá internet a multimedia jako další zdroj informací. 
 Získané dovednosti z oblasti ICT dokáže aplikovat v dalších předmětech a v praktickém životě. 
 Vyhledává informace na portálech, knihovnách a databázích určených dané věkové kategorii uživatelů. 

 
Generalizace Ročník Učivo Průřezové téma Poznámka 

Chci-li vyhledávat informace, mohu 
využít celosvětovou počítačovou síť – 
internet. 

5. Informace, internet, počítačová síť, 
vyhledávání informací (hledač, 
katalog, hypertextový odkaz, 
výsledky vyhledávání, pokročilé 
nebo rozšířené vyhledávání), 
formát stránky, poskytovatel 
připojení, server. 

  

Chci-li pracovat s výukovým 
programem, musím mít základní 
uživatelské dovednosti ovládání 
počítače a znát jeho jednotlivé části. 

5. Program (druhy programů, 
ovládání programu) multimediální 
využití počítače. Základní části 
počítače, přídavná zařízení 
počítače, funkce a popis 
jednotlivých částí počítače a 
přídavných zařízení, jednoduchá 
údržba počítače, ochrana a 
zálohování dat 

  



       

ŠVP pro ZV Klíč k dalšímu vzdělávání i k životu 
Oddíl V. Učební osnovy, kapitola V.3.Informační a komunikační technologie,, část  V.3. I – 1.  stupeň 

Základní škola Františka kardinála Tomáška Studénka, příspěvková organizace 

 
 
 

5/5

Jestliže chci komunikovat na internetu, 
musím dodržovat určitá komunikační 
pravidla. 

5. Elektronická komunikace (e-mail,  
skype, ICQ, chat, telefonování), 
pravidla elektronické komunikace 

  

K získání informací je lépe využívat 
více různých informačních zdrojů, 
údaje si ověřovat. 

5.  Vyhledávání informací na 
internetu, rozlišování bulvárních 
prvků od informativních a 
společensky významných 

MED – kritické čtení a 
vnímání mediálních 
sdělení. 

 

Znalost práce s textovými a grafickými 
editory mi umožňuje zpracovat 
výsledky své práce v elektronické 
podobě. 

5.  Textový a grafický editor (základní 
funkce, vytvoření dokumentu a 
jeho úpravy, úpravy a vlastnosti 
obrázku), formáty souborů, využití 
vytvořených dokumentů, jako 
dalšího zdroje informací – tvorba 
mediálních sdělení 

MED – tvorba mediálních 
sdělení. 
 

 

 


