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Název předmětu Informační technologie
Oblast Informatika
Charakteristika předmětu Informační technologie učí žáky běžnou uživatelskou práci na počítači se základními aplikacemi, rozumět fungování 

základního počítačového hardwaru a bezpečnostní zásady při jejich používání. Dále se žáci učí pracovat s daty, základní 
algoritmizaci a programování v jednoduchých blokově orientovaných programech.

Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 
(specifické informace o předmětu důležité pro jeho 
realizaci)

Časová dotace předmětu je 1 hodina týdně v 4. a 5. třídě. Na druhém stupni od 6. třídy je informatika integrovaná s 
předmětem multimédia.

Integrace předmětů • Informatika
Kompetence k učení:
Kompetence k řešení problémů:

Výchovné a vzdělávací strategie: společné postupy 
uplatňované na úrovni předmětu, jimiž učitelé cíleně 
utvářejí a rozvíjejí klíčové kompetence žáků Kompetence digitální:
Způsob hodnocení žáků V předmětu informační technologie jsou žáci hodnoceni zásadně slovním hodnocením. V předmětu vytváří práce na počítači 

a nepoužívají učebnice. 
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Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence digitální
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence k učení

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
I-5-1-01 uvede příklady dat, která ho obklopují a která mu 
mohou pomoci lépe se rozhodnout; vyslovuje odpovědi 
na základě dat
I-5-1-01p uvede příklady dat, která ho obklopují a která 
mu mohou pomoci lépe se rozhodnout; vyslovuje 
odpovědi na otázky, které se týkají jeho osoby na základě 
dat

Sbírá a zaznamenává data s využitím textového, 
obrázkového a tabulkového editoru.

data a informace - sběr a záznam

I-5-4-01 najde a spustí aplikaci, pracuje s daty různého 
typu

Používá běžné uživatelské aplikace ovládání aplikací
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I-5-4-01p najde a spustí známou aplikaci, pracuje s daty 
různého typu

základní práce s internetovým prohlížečem

I-5-1-02 popíše konkrétní situaci, určí, co k ní již ví, a 
znázorní ji

kódování a přenos dat

I-5-1-02p popíše konkrétní situaci, která vychází z jeho 
opakované zkušenosti, určí, co k ní již ví

modelování - tabulka, diagram

I-5-1-03 vyčte informace z daného modelu

Využívá značky, piktogramy, symboly a kódy pro přenos 
informací.

I-5-3-01 v systémech, které ho obklopují, rozezná 
jednotlivé prvky a vztahy mezi nimi
I-5-3-01p v systémech, které ho obklopují, rozezná 
jednotlivé prvky

Rozeznává části systému a vztahy mezi nimi. systémy a vztahy mezi objekty

I-5-3-02 pro vymezený problém zaznamenává do 
existující tabulky nebo seznamu číselná i nečíselná data
I-5-3-02p pro vymezený problém, který opakovaně řešil, 
zaznamenává do existující tabulky nebo seznamu číselná i 
nečíselná data

Tvoří seznamy a tabulky se strukturovanými daty. seznam, tabulka

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
Schopnost vybrat si článek, schopnost kritického vnímání mediálních sdělení. 
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Fungování a vliv médií ve společnosti
Schopnost porozumění vlivu medií ve společnosti, rozlišení druhu média a jeho vlivu. 
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality
Schopnost najít důvěryhodné sdělení, zjistit jaké sdělení použít. 
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Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence digitální

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
I-5-4-01 najde a spustí aplikaci, pracuje s daty různého 
typu

ovládání aplikací

I-5-4-01p najde a spustí známou aplikaci, pracuje s daty 
různého typu

Používá běžně uživatelské aplikace

práce s internetem a online aplikacemi

I-5-1-01 uvede příklady dat, která ho obklopují a která mu 
mohou pomoci lépe se rozhodnout; vyslovuje odpovědi 
na základě dat

kódování a přenos dat

I-5-1-01p uvede příklady dat, která ho obklopují a která 

Využívá značky, piktogramy, symboly a kódy pro přenos 
informací.

modelování – tabulka, diagram
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mu mohou pomoci lépe se rozhodnout; vyslovuje 
odpovědi na otázky, které se týkají jeho osoby na základě 
dat
I-5-1-02 popíše konkrétní situaci, určí, co k ní již ví, a 
znázorní ji
I-5-1-02p popíše konkrétní situaci, která vychází z jeho 
opakované zkušenosti, určí, co k ní již ví
I-5-1-03 vyčte informace z daného modelu
I-5-2-01 sestavuje a testuje symbolické zápisy postupů algoritmy, postupy
I-5-2-01p sestavuje symbolické zápisy postupů
I-5-2-02 popíše jednoduchý problém, navrhne a popíše 
jednotlivé kroky jeho řešení

sestavení programu

I-5-2-02p popíše jednoduchý problém související s 
okruhem jeho zájmů a potřeb, navrhne a popíše podle 
předlohy jednotlivé kroky jeho řešení

Sestavuje funkční algoritmy. Porozumí a upravuje kroky
v algoritmu.

I-5-2-03 v blokově orientovaném programovacím jazyce 
sestaví program; rozpozná opakující se vzory, používá 
opakování a připravené podprogramy
I-5-2-03p rozpozná opakující se vzory, používá opakování 
známých postupů

Experimentuje a objevuje v blokově orientovaném 
prostředí, vytváří sekvence.

blokově orientované programovací prostředí

kontrola funkčnosti programuI-5-2-04 ověří správnost jím navrženého postupu či 
programu, najde a opraví v něm případnou chybu

Ověřuje funkčnost programu, hledá chyby a opravuje kódy.
hledání optimálního řešení

I-5-4-02 propojí digitální zařízení, uvede možná rizika, 
která s takovým propojením souvisejí

Propojuje technologie a předvídá možná rizika. základní hardware a software

I-5-4-03 dodržuje bezpečnostní a jiná pravidla pro práci s 
digitálními technologiemi

počítačové sítě a bezpečnost na internetu

počítačová bezpečnost a sdílení datI-5-4-03p popíše bezpečnostní a jiná pravidla stanovená 
pro práci s digitálními technologiemi

Seznamuje se s pravidly bezpečného zacházení s digitálními 
zařízeními a technologiemi.

práce s internetem a online aplikacemi
Průřezová témata, přesahy, souvislosti

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality
Schopnost interpretovat sdělení mediální zprávy a reality 
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
Kritické čtení mediálního sdělení a schopnost rozlišit zdroje. 
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Stavba mediálních sdělení
Žák je seznámen se stavbou mediálního sdělení. 
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Tvorba mediálního sdělení
Žák porozumí tvorbě mediálního sdělení. 
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MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Práce v realizačním týmu
Žák pracuje v realizačním týmu, v rámci mediální výchovy. 
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Vnímání autora mediálních sdělení
Źák si tvoří kritické a subjektivní vnímání autora mediálních sdělení. 

  Pozn. Výstupy a učivo pokrývající minimální doporučenou úroveň jsou označeny kurzívou. 
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