
ICT 1 

 

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE 

 

Charakteristika vyučovacího předmětu 
 

Obsahové, časové a organizační vymezení: 

 

• předmět realizován v 5. ročníku po jedné vyučovací hodině týdně – žáci získávají základy práce na počítači 

• žáci jsou vedeni k chápání správného užívání pojmů z oblasti hardware, software a práce v síti 

• jsou vedeni k praktickému zvládnutí práce s textem, s tvorbou prezentací 

 

Všechny tyto nástroje se žáci učí používat pro zpracování informací, které se učí vyhledávat na internetu, pro vzájemnou komunikaci a předávání 

souborů se učí používat elektronickou poštu.     

 

Nejdůležitější integrovaná průřezová témata: 

 

• Mediální výchova 

• Výchova demokratického občana 

• Osobnostní a sociální výchova 

• Environmentální výchova 

 

Výchovné a vzdělávací strategie 
 

Kompetence k učení 
• žáci vedeni k samostatnému objevování možností využití informačních a komunikačních technologií v praktickém životě, spolupracují 

s ostatními 

• využívají svých poznatků při praktických úkolech 

 

 



ICT 2 

 

Kompetence k řešení problémů 

 
• žáci jsou vedeni zadáváním úloh k tvořivému přístupu při jejich řešení, učí se chápat, že se v životě setkají s problémy, které nemají jen 

jedno správné řešení, ale mohou mít řešení více 

 

Kompetence komunikativní  

 
• žáci se učí pro komunikaci na dálku využívat vhodné technologie 

• učí se dodržovat dohodnutá pravidla 

 

Kompetence sociální a personální 

 
• žáci se učí pracovat v týmu, rozdělit si a naplánovat práci, hlídat čas 

• jsou vedeni ke kolegialitě a pomoci 

• učí se hodnotit svou práci i práci ostatních, jsou vedeni k ohleduplnosti a taktu, učí se chápat, že každý člověk je různě chápavý a zručný 

 

Kompetence občanské 

 

• žáci se seznamují s tím, že se musí dodržovat daná pravidla (SW pirátství, autorský zákon, ochrana osobních údajů, bezpečnost  

• žáci jsou vedeni ke kritickému myšlení nad obsahy sdělení, která na Internetu naleznou  
 

Kompetence pracovní 

 

• žáci dodržují bezpečnostní a hygienická pravidla pro práci s výpočetní technikou 

• využívají ICT pro hledání informací důležitých pro svůj další růst 
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INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE - 5. ROČNÍK 
 

 

Očekávané výstupy 

Žák: 

 

Učivo 

 

Průřezová 

témata 

  

              Poznámky 

 

 

 ICT-5-1-01 Využívá základní standardní 

funkce počítače a jeho nejběžnější periferie 

 

 ICT-5-1-02 Respektuje pravidla bezpečné 

práce s hardware i software a postupuje 

poučení v případě jejich závady 

 

 ICT-5-1-03 Chrání data před poškozením, 

ztrátou a zneužitím 

 

 

ZÁKLADY PRÁCE S POČÍTAČEM 

 

- základní pojmy informační činnosti 

   informace 

   informační zdroje 

   informační instituce 

 

- struktura, funkce a popis počítače a přídavných 

zařízení 

 

- operační systémy a jejich základní funkce 

 

- seznámení s formáty soubor (doc, gif) 

 

- multimediální využití počítače 

 

- jednoduchá údržba počítače, postupy při běžných      

   problémech s hardware a software 

 

- zásady bezpečnosti práce a prevence zdravotních 

rizik spojených s dlouhodobým využíváním výpočetní    

techniky 

 

  



ICT 4 

 

ICT-5-2-01 Při vyhledávání informací na 

Internetu používá jednoduché a vhodné cesty  

 

ICT-5-2-02 Vyhledává informace na 

portálech, v knihovnách a databázích 

 

ICT-5-2-03 Komunikuje pomocí Internetu či 

jiných běžných komunikačních zařízení 

 

 

 

 

ICT-5-3-01 pracuje s textem a obrázkem 

v textovém a grafickém editoru 

VYHLEDÁVÁNÍ INFORMACÍ A KOMUNIKACE 

- společenský tok informací (vznik, přenos, 

transformace, zpracování, distribuce informací) 

 

- základní způsoby komunikace (e-mail, chat,    

   telefonování) 

 

- metody a nástroje vyhledávání informací 

 

- formulace požadavku při vyhledávání na Internetu,  

  vyhledávací atributy 

 

Zpracování a využití informace 

- základní funkce textového a grafického editoru 

  

 

 


