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5.3 Informační a komunikační technologie 

 
Vyučovací předmět: Informatika 

 

Charakteristika vyučovacího předmětu 

 
Vyučovací předmět je zařazen do 4. – 6. ročníku po 1 hodině týdně v každém ročníku 

 a v 7.-10. ročníku po 1+ D1hodině v každém ročníku. 

Do předmětu jsou začleněny okruhy: rozvoj schopností poznávání, řešení problémů a 

rozhodovací dovednosti z průřezového tématu Osobnostní a sociální výchova – 6.1, okruh: 

ekosystémy,základní podmínky života, vztah člověka k prostředí z průřezového tématu 

Enviromentální výchova – 6.5 okruh: vnímání mediálních sdělení, interpretace vztahu 

mediálních sdělení a reality, fungování a vliv médií ve společnosti z průřezového tématu 

Mediální výchova – 6.6 

Cílem předmětu  je poskytnout žákům základy práce s počítačem jako informační a učební 

pomůckou. Informační technologie slouží jako součást vzdělávacího prostředí i jako 

komunikační elektronická pomůcka. Velký význam v této oblasti má využívání internetu a 

elektronické pošty, využívání vzdělávacích a výukových programů v ostatních předmětech. 

Informační a komunikační technologie jsou důležitým prostředkem zlepšování komunikace a 

informovanosti a přispívají tak k začlenění do společnosti. 

 

Výchovně vzdělávací strategie 
 

 Kompetence k učení – K1 

 

g) žák dokáže vyhledávat a využívat informace v praktickém životě 

 

Učitel: 

• učí žáky vyhledávat potřebné informace k jednotlivým předmětům prostřednictvím 

internetu a výukových programů 

• vede žáky k využívání internetu při vyhledávání informací v praktickém životě i při 

pracovním uplatnění   

• zařazuje konkrétní situace k praktickému využívání získaných dovedností 

  

e) žák chápe obecně používané termíny, znaky a symboly 

 

Učitel: 

• seznamuje žáky s termíny, znaky a klávesovými zkratkami využívanými při práci s PC 

• zapojování více smyslů, k rozvíjení estetického cítění 

• rozvíjení jemné motoriky 

• ověřuje správnost pochopení termínů, znaků i klávesových zkratek při praktických 

činnostech  a užití naučených dovedností při práci s PC 

 

 Kompetence komunikativní – K3 

 

 

g) žák využívá pro komunikaci běžné informační a komunikační prostředky 

 

Učitel: 
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• zadává žákům úkoly s možností využití informačních a komunikačních technologií 

(elektronický časopis, pošta, internet, sms) 

• vede žáky k využívání PC při školní i mimoškolní komunikaci 

• rozvíjení myšlení, postřehu a koncentrace pozornosti 

• získávání povědomí o nevhodném obsahu vyskytujícím se na internetu   


