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V.3. Informační a komunikační technologie 

V.3. II  2. stupeň 

V.3. II.  1 Charakteristika předmětu 

Obsahové, časové a organizační vymezení 

Předmět je zařazen v hodinové dotaci do 6. ročníku. Žáci mohou být rozděleni na skupiny.  
Výuka navazuje na výstupy  z 5. ročníku a na dovednosti žáků,  které jsou rozvíjeny od 6. ročníku i v ostatních vyučovacích předmětech. Je 
vedena tak, aby všichni žáci dosáhli základní úrovně informační gramotnosti, a tím byli vybaveni nezbytnými předpoklady pro uplatnění 
v dalším studiu a na trhu práce. Zároveň zvyšuje  jejich předpoklady pro využití ICT v dalších předmětech, včetně volitelných. 
Rozvíjí všechny klíčové kompetence, zejména specifickou komunikaci.  
Do vzdělávacího obsahu vyučovacího předmětu Informační a komunikační technologie jsou začleněna průřezová témata: 

 Mediální výchova: tvorba vlastních textů a prezentací, ověřování věrohodnosti získaných informací s využitím různých zdrojů, vlastní 
prezentace. 

 Environmentální výchova: využití Internetu při zjišťování aktuální informací o stavu životního prostředí, ekologických problémech 
v blízkém okolí i ve světě. 

Tato témata jsou realizována především při práci s internetem (vyhledávání informací), při práci v grafickém a textovém editoru, tabulkovém 
procesoru, při prezentaci výsledků práce. 
 

Výchovné a vzdělávací strategie 

Poskytujeme žákům různé zdroje informací. Práci s ICT technikou a pochopení principu její činnosti prezentujeme jako nedílnou součást vyspělé 
civilizace, používáme k tomu příklady úloh spojených s životem.  
Při výuce používáme odborné termíny, preferujeme otevřené otázky, trváme na odpovědích v celých větách. Pracujeme s chybou, dáváme žákům 
možnost neznámé termíny si ověřit. Vytváříme  žákům vhodné podmínky pro zpracování samostatných i skupinových úkolů (programové 
vybavení a další prostředky ICT) a  zadáváme takové úlohy, při jejichž řešení se bez programového vybavení a ICT techniky neobejdou. 
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Žákům vhodně upravíme pracovní místo a trváme na jeho udržování po celou dobu práce. Dohodnutá pravidla jsou součásti řádu učebny, se 
kterým jsou žáci na začátku každého školního roku podrobně seznamováni. Trváme na dodržování řádu učebny, vedeme žáky k zodpovědnému 
zacházení s materiálem i ICT technikou. 
Vedeme žáky tak, aby objevovali, hledali různá řešení problémů, zadáváme úkoly, které mají více řešení. Každá zadaná práce má svá kritéria, na 
jejichž tvorbě se žáci spolupodílejí. Jedním z nich je  použití více zdrojů informací. Plnění nebo nesplnění stanovených kritérií je předmětem 
hodnocení práce. Umožňujeme žákům ve vhodných případech realizovat vlastní nápady,  pokud budou dodržena zadaná kritéria. 
Navazujeme na dosavadní vědomosti a dovednosti žáků, které seznamujeme se zásadami elektronické komunikace, trváme na jejich dodržování, 
sami působíme jako model. 
Na konkrétních příkladech demonstrujeme možnosti využití a zneužití internetových stránek jako zdroje informací. Poskytujeme žákům možnost 
vyjádřit své názory na nebezpečí obsahu nevhodných stránek, vedeme k tomu diskusi, vhodně argumentujeme. 
Prezentujeme software jako autorské dílo, trváme na dodržování autorských práv. 
Seznamujeme žáky se zákonem o odpadech, trváme ne jeho dodržování při práci s ICT technikou. 
Po vysvětlení a procvičení učiva zadáváme miniprojekty, ke kterým poskytujeme pouze zdroje informací, zpracování informací je už úkolem 
žáka nebo skupiny.  
Pro přenos informací a předání hotových žákovských  prací preferujeme komunikační nástroje internetu. 
Při skupinové práci trváme na střídání rolí žáků a jejich aktivní činnosti ve všech fázích učení. Kritéria hodnocení sestavujeme společně s žáky, 
důsledně vyžadujeme jejich dodržování.   
Poskytujeme žákům příležitost prezentovat výsledky své práce nejprve v malé skupině, poté před třídou, případně na celoškolních akcích 
(žákovské konference). 

 

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

Výstupy za jednotlivá období 

A. Žák 9. ročníku v Informačních a komunikačních technologiích v komunikaci 
 Dodržuje zásady elektronické komunikace. 
 Při kladení otázek k tomu, čemu nerozumí, užívá odborných termínů z oblasti ICT. 
 Obhajuje navržené způsoby řešení. 
 Pomocí ICT prezentuje výsledky své práce. 
 Komunikuje s pomocí komunikačních nástrojů internetu. 
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B.  Žák 9. ročníku v Informačních a komunikačních technologiích  v řešení problému 

 Připouští možnost chybných řešení a více možností řešení, účelné na ně reaguje. 
 Samostatně s využitím ICT vyhledává a využívá potřebné informace k řešení problémů. 
 Plánuje si postup řešení. 
 Samostatně se rozhoduje při hledání optimálního řešení. 
 Rozeznává problémy software a hardware počítače, vhodně na ně reaguje, hledá postupy jejich odstranění. 

 
C. Žák 9. ročníku v Informačních a komunikačních technologiích  v pracovních dovednostech 

 Dodržuje pravidla bezpečné a zdravotně nezávadné práce s výpočetní technikou. 
 Analyzuje obsah internetových stránek. 
 Zaujímá zodpovědný přístup k nevhodným obsahům webových stránek. 

 
D. Žák 9. ročníku v Informačních a komunikačních technologiích  v učení se 

 Využívá získaných dovedností k rozvoji myšlení a logického uvažování. 
 Využívá internet, odbornou literaturu a multimédia k získávání nových poznatků a dalšímu se sebevzdělávání.  
 Rozumí základním odborným termínům v oblasti ICT, třídí a vybírá je. 
 Využívá  možností výpočetní techniky při získávání, zpracování a prezentaci informací.  
 Získané dovednosti dokáže aplikovat na situacích z běžného denního života.  

 
E. Žák 9. ročníku v Informačních a komunikačních technologiích  v sociálně personálních dovednostech 

 Přijímá roli  a zodpovědnost za sebe i skupinu, pracuje podle svých možností. 
 Hodnotí práci svou i druhých. 
 Dodržuje dohodnutá pravidla a spolupracuje v rámci skupiny. 

 
F.  Žák 9. ročníku v Informačních a komunikačních technologiích  v občanských  dovednostech 

 Využívá internet k vyhledávání informací o dění ve společnosti. 
 Dodržuje autorská práva. 
 Při manipulaci s ICT aplikuje zákon o odpadech. 
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V.3. II.  3 Rozdělení do jednotlivých ročníků 

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

6. ročník 

 Rozumí základním odborným termínům v oblasti ICT, třídí a vybírá je.  
 Při kladení otázek k tomu, čemu nerozumí užívá odborných termínů z oblasti ICT. 
 Obhajuje navržené způsoby řešení. 
 Pomocí ICT prezentuje výsledky své práce. 
 Komunikuje s pomocí komunikačních nástrojů internetu. 
 Dodržuje zásady elektronické komunikace. 
 Dodržuje pravidla bezpečné a zdravotně nezávadné práce s výpočetní technikou. 
 Rozeznává stránky s nevhodným obsahem vyskytující se na internetu. 
 Zaujímá zodpovědný přístup k nevhodným obsahům webových stránek. 
 Připouští možnost chybných řešení a více možností řešení, účelné na ně reaguje. 
 Samostatně s využitím ICT vyhledává a využívá potřebné informace k řešení problémů. 
 Plánuje si postup řešení. 
 Samostatně se rozhoduje při hledání optimálního řešení. 
 Rozeznává problémy softwaru a hardwaru. 
 Přijímá roli  a zodpovědnost za sebe i skupinu, pracuje podle svých možností. 
 Hodnotí práci svou i druhých. 
 Dodržuje dohodnutá pravidla a spolupracuje v rámci skupiny. 
 Využívá získaných dovedností k rozvoji myšlení a logického uvažování. 
 Využívá internet, odbornou literaturu a multimédia k získávání nových poznatků a dalšímu se sebevzdělávání. 
 Využívá možnosti výpočetní techniky. 
 Získané dovednosti aplikuje při řešení úkolů z praktického života, ze společnosti. 
 Dodržuje autorská práva. 
 Aplikuje zákon o odpadech v modelových situacích. 
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Generalizace Ročník Učivo Průřezové téma Poznámka 

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

6. Internet (minulost současnost, 
budoucnost), přenos dat, 
vyhledávání informací.  

  

Chci-li pracovat s výukovým 
programem, musím mít základní 
uživatelské dovednosti ovládání 
počítače a vědět o jeho jednotlivých 
částech jejich funkci. 

6. 
Software a hardware počítače  
periferie, jednoduchá údržba 
počítače a periferií 

  

Komunikace na internetu se řídí 
určitými pravidly, která je třeba 
dodržovat. Práce s informacemi 
získanými s využitím ICT se řídí 
zákony o duševním vlastnictví. 

6. 
Autorský zákon, copyright, duševní 
vlastnictví, nelegální a legální 
kopie 

  

K získání informací mohu využít 
různých informačních zdrojů. 

6. Vyhledávací centrály, portál, 
databáze. Hodnota a relevance 
informací a informačních zdrojů a 
nástroje jejich ověřování, 
certifikace. Vyhledávání informací 
na internetu - kritické čtení a 
vnímání mediálních sdělení, 
možnosti ověřování těchto 
informací. Vyhledávání informací 
na internetu – vztah člověka k 
prostředí. 

MED – Kritické čtení a 
vnímání mediálních 
sdělení. 
EVVO – Vztah člověka 
k prostředí. 
 

 

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

6. 
Grafické formáty, vlastnosti 
ovlivňující kvalitu obrázku a práce 
s nimi, rastrová a vektorová 
grafika. 
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Výsledky své práce mohu elektronicky 
zpracovat více způsoby – někdy je 
vhodné pro zpracování výsledků práce 
místo textového editoru využít 
tabulkový editor. 

6. 
Tabulkové editory (Excel, základní 
funce, zpracování informací v 
daném programu), vytváření 
tabulek, jednoduché vzorce a grafy  

  

Chci-li prezentovat výsledky své práce, 
využiji prezentační programy. 

6. Powerpoint, programy typu 
WYSIWYG pro tvorbu webových 
stránek (základní funkce, 
zpracování informací v daném 
programu). Využití vytvořených 
dokumentů, jako dalšího zdroje 
informací – tvorba mediálních 
sdělení. 

MED – Tvorba 
mediálních sdělení. 
 

 

Někdy je vhodné se určitým 
počítačovým programům bránit. 

6. Viry, antivirové programy, trojský 
kůň, testování počítače, spyware, 
aktualizace antivirového programu 

  

 
 


