
 

INFORMATIKA  
- ve znění změn platných od 1.9.2013 (doplnění klíčových kompetencí) 
 

Charakteristika vyučovacího předmětu 

Obsahové, časové 

a organizační 

vymezení 

 Vyučovací předmět má časovou dotaci jednu hodinu týdně a vyučuje se na II. stupni ZŠ v 6., 7. a 9. ročníku. V 6.ročníku je 

jedna hodina z povinné časové dotace, v 7. a 9. ročníku je jedna hodina použita z disponibilní časové dotace. Výuka probíhá 

v odborné učebně a navazuje na vyučovací předmět Informatika v 5. ročníku I. stupně ZŠ. 

Výuka směřuje 

k následujícím 

cílům: 

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

 žáci jsou vedeni k praktickému zvládnutí práce s grafikou, textem, s tabulkami a k tvorbě 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 

Vyučovací 

předmět úzce 

souvisí 

s následujícími 

předměty: 

 Matematika, Český jazyk, témata prací mohou zasahovat do dalších předmětů. 

Přesahy 

z předmětů 
NJ-2.jazyk (8. ročník) : Počítač 

PČ-II.st (6. ročník) : Elektrické spotřebiče  

PČ-II.st (7. ročník) : Kuchyně 

VV-II.st (6. ročník) : Čím děti žijí – literatura, Čím děti žijí - uplatňování subjektivity 

eT (8. ročník): Tisk 

M-II.st (7. ročník) : Procenta  

M-II.st (9. ročník) : Funkce 

VV-II.st (9. ročník) : Slohy 

MdS (9. ročník) : Práce v realizačním týmu, Tvorba mediálního sdělení 

Výchovné a 

vzdělávací 

strategie učitelů 

pro rozvoj 

klíčových 

kompetencí žáků: 

KOMPETENCE K UČENÍ 

UČITEL: 

 se zajímá o náměty, názory, zkušenosti žáků 

 zadává úkoly, které vyžadují využití poznatků z různých předmětů 

 sleduje a hodnotí při hodině individuální pokrok všech žáků 

 

KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ  

UČITEL: 

 ukazuje žákovi cestu ke správnému řešení prostřednictvím jeho chyb 

 vede žáky ke kritickému posuzování textů a mediálních sdělení  

 



 

KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ 

UČITEL: 

 vede žáky k výstižnému, souvislému a kultivovanému projevu 

 vytváří příležitosti k interpretaci či prezentaci různých textů, obrazových materiálů, grafů  

 

KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ 

UČITEL: 

 zadává úkoly, při kterých mohou žáci spolupracovat 

 vede žáky k tomu, aby brali ohled na druhé 

 vyžaduje dodržování pravidel slušného chování  

 

KOMPETENCE OBČANSKÉ 

UČITEL: 

 vede žáky k tomu, aby brali ohled na druhé 

 umožňuje, aby žáci na základě jasných kritérií hodnotili svoji činnost nebo její výsledky  

 

KOMPETENCE PRACOVNÍ 

UČITEL: 

 umožňuje žákům, aby při hodině pracovali s odbornou literaturou 

 vede žáky k dodržování obecných pravidel bezpečnosti 

 důsledně vyžaduje dokončení práce žáků v předem dohodnuté kvalitě a termínu  

 

Průřezová témata OSV 

OSOBNOSTNÍ ROZVOJ: kreativita - grafika, tvorba odborné písemné práce, prezentace prací 

VÝSTUP: Žák zapojuje fantazii, tvořivost. Žák prezentuje, vysvětluje, hodnotí svou práci. 

SOCIÁLNÍ ROZVOJ: poznávání lidí - tvorba odborné písemné práce 

komunikace - e-mail, prezentace prací 

VÝSTUP: Žák spolupracuje v týmu. Žák prezentuje, vysvětluje, hodnotí svou práci. Žák navazuje komunikaci, nabízí 

spolupráci, naslouchá. 

MORÁLNÍ ROZVOJ: hodnoty, postoje - získávání informací 

VÝSTUP: Žák oceňuje zkušenosti druhých lidí, porovnává různé názory, zkušenosti a postoje a vytváří si vlastní názor a postoj. 

 

VDO 

občan, občanská společnost a stát - software, www stránky, získávání informací 

VÝSTUP: Žák respektuje názor druhého, hledá souvislosti stávajících problémů (nedodržování a porušování pravidel). Žák 

prezentuje návrh skupiny. Žák obhajuje svůj názor a vhodně argumentuje. 

 



 

EGS 

Evropa a svět nás zajímá - práce s internetem, získávání informací 

objevujeme Evropu a svět - práce s internetem, získávání informací 

VÝSTUP: Žák vyhledá a třídí informace. Žák formuluje a vyjadřuje svůj názor. Žák respektuje názor druhých. Žák připraví 

prezentaci. 

 

MKV 

multikulturalita - práce s internetem, e-mail 

VÝSTUP: Žák vyjadřuje pocity a formuluje vlastní názor, respektuje různé úhly pohledu.  

 

MV 

kritické čtení a vnímání mediálního sdělení - práce s internetem, získávání informací 

vnímání autora mediálního sdělení - tvorba odborné písemné práce 

tvorba mediálních sdělení - zpracování informací 

VÝSTUP: Žák používá internet k vyhledání potřebných informací. Žák formuluje svůj názor. Žák zvažuje, argumentuje, 

srovnává, vybírá, vysvětluje, obhajuje. 

 

Učební plán předmětu 

Ročník 6. 7. 9. 

Dotace 1 0+1 0+1 

Povinnost povinný povinný povinný 

 

 

  



 

6. ročník – DOTACE: 1, POVINNÝ 

 

Rozvíjení klíčových kompetencí: 

Žák 

Kompetence 

k učení 
 vyhledává informace na internetu 

Kompetence 

k řešení problémů 
 vytváří různé typy dokumentů 

 zodpovědně se pohybuje na internetu, při řešení jednoduchého problému předvídá, jaké situace by mohly nastat 

Kompetence 

komunikativní 
 předává své zkušenosti ostatním 

 

Kompetence 

sociální a 

personální 

 dodržuje dohodnutou kvalitu, postupy, termíny 

 spolupodílí se na tvorbě projektů k probraným tématickým celkům 

 stanovuje si cíle ke sebezlepšení 

 žáci s bohatšími znalostmi učí ostatní 

Kompetence 

občanské 
 chová se tak, aby důsledky jeho chování nepoškozovaly vybavení učebny 

 podle svých schopností a zkušeností s PC poskytne pomoc spolužákům 

 

Kompetence 

pracovní 
 dokončuje práci v dohodnutém termínu a v předem dohodnuté kvalitě 

 žáci dodržují bezpečnostní a hygienická pravidla pro práci s výpočetní technikou 

 

 

INFORMATIKA 

OČEKÁVANÉ 

VÝSTUPY RVP 

ROČNÍK ŠKOLNÍ VÝSTUPY UČIVO PRŮŘEZOVÁ 

TÉMATA 

ZAPNUTÍ A VYPNUTÍ POČÍTAČE 

 6.  umí korektně zapnout a vypnout stanici a 

přihlásit se do a odhlásit ze sítě, 

opakování z prvního stupně 

Postup zapnutí a vypnutí počítače  

Postup přihlášení a odhlášení k síti 

 

 

HADWARE 

 6.  vysvětlí význam pojmu HARDWARE, 

opakování z prvního stupně 

 pojmenuje a zařadí nejběžnější součásti 

a zařízení počítače, opakování z prvního 

stupně 

Hardware 

Skříň (základní jednotka)  

Periferie 

 

SOFTWARE 



 

 6.  vysvětlí význam pojmu SOFTWARE, 

opakování z prvního stupně 

Software  

PRÁCE S KLÁVESNICÍ A MYŠÍ 

 6.  orientuje se na klávesnici, opakování z 

prvního stupně 

 zná funkce nejdůležitějších kláves 

(Enter, Esc, Delete, Shift .), opakování z 

prvního stupně 

 s myší ovládá základní operace: klik - 

výběr, tažení se stisknutým levým 

tlačítkem, dvojklik, klik pravým 

tlačítkem - místní menu, opakování z 

prvního stupně 

Části klávesnice  

Práce s myší - pojmy 

 

GRAFIKA 

 uplatňuje základní 

estetická a typografická 

pravidla pro práci s 

textem a obrazem 

6.  s použitím nástrojů dokáže nakreslit 

obrázek a uložit jej, příp. otevřít pro 

změny a změněný znovu uložit 

Programy pro tvorbu obrázků Práce s 

obrázky 

 

TEXTOVÝ EDITOR WORD 

 ovládá práci s textovými 

a grafickými editory i 

tabulkovými editory a 

využívá vhodných 

aplikací 

6.  ve Wordu dokáže napsat krátký text včetně 

dodržení základních typogr. Pravidel 

 ve Wordu dokáže otevřít existující soubor, upravit 

vlastnosti písma a odstavce, příp. vložit obrázek, 

změnit jeho vlastnosti a umístit jej v textu 

Práce se souborem  

Práce s dokumentem  

Písmo a formát písma 

Formát odstavců 

Vkládání a úprava obrázku 

 

 uplatňuje základní 

estetická a typografická 

pravidla pro práci s 

textem a obrazem 

 

   dokáže uložit změny na stejné místo nebo jinam, 

příp. pod jiným názvem, opakování z prvního 

stupně 

INTERNET 

 6.  nezaměňuje pojmy Internet a web, opakování z 

prvního stupně 

Historie  

Internetu  

Služby  

Internetu 

 

ELEKTRONICKÁ POŠTA 



 

 6.  dokáže napsat zprávu, přečíst si došlou zprávu, 

smazat zprávu, opakování z prvního stupně 

Poštovní programy  

Práce se zprávou 

 

OSV 

WORLD WIDE WEB 

 ověřuje věrohodnost 

informací a 

informačních zdrojů, 

posuzuje jejich 

závažnost a vzájemnou 

návaznost 

 pracuje s informacemi v 

souladu se zákony o 

duševním vlastnictví 

6.  na webu dokáže vyhledat stránku o určitém tématu 

 z webové stránky dokáže uložit obrázek, 

opakování z prvního stupně 

Vztah k Internetu  

Pohyb po webu  

Ukládání z webu 

VDO 

PRÁCE SE SLOŽKAMI A SOUBORY 

 6.  orientuje se ve struktuře složek, rozlišuje místní a 

síťové disky, opakování z prvního stupně 

 dokáže vytvořit složku nebo prázdný soubor, 

přejmenovat je, zkopírovat či přesunout, případně 

je odstranit, opakování z prvního stupně 

Práce se složkami a soubory  

 

7. ročník – DOTACE: 0+1, POVINNÝ 

 

Rozvíjení klíčových kompetencí: 

Žák 

Kompetence 

k učení 
 je veden k samostatnému objevování možností využití informačních a komunikačních technologií v praktickém životě, pro 

toto poznávání využívá zkušeností s jiným SW, spolupráci s ostatními žáky, nápovědu u jednotlivých programů, literaturu 

apod. 

 používá odbornou terminologii 

 samostatně zpracovává výpisky i práce rozsáhlejšího formátu a charakteru (referáty, projekty) 

 vyhledává informace na internetu 

Kompetence 

k řešení problémů 
 vytváří různé typy dokumentů 

 zodpovědně se pohybuje na internetu, při řešení jednoduchého problému předvídá, jaké situace by mohly nastat 

 žák je veden zadáváním úloh a projektů k tvořivému přístupu při jejich řešení, učí se chápat, že v životě se při práci s 

informačními a komunikačními technologiemi bude často setkávat s problémy, které nemají jen jedno správné řešení, ale že 

způsobů řeše 

Kompetence  pro prezentaci projektů použije elektronickou formu 



 

komunikativní  předává své zkušenosti ostatním 

 využívá informační a komunikační prostředky a technologie pro kvalitní a účinnou komunikaci se světem 

 žák se také učí pro komunikaci na dálku využívat vhodné technologie - některé práce odevzdává prostřednictvím 

elektronické pošty 

Kompetence 

sociální a 

personální 

 dodržuje dohodnutou kvalitu, postupy, termíny 

 spolupodílí se na tvorbě projektů k probraným tématickým celkům 

 stanovuje si cíle ke sebezlepšení 

 žáci s bohatšími znalostmi učí ostatní 

Kompetence 

občanské 
 chová se tak, aby důsledky jeho chování nepoškozovaly vybavení učebny 

 podle svých schopností a zkušeností s PC poskytne pomoc spolužákům 

Kompetence 

pracovní 
 dokončuje práci v dohodnutém termínu a v předem dohodnuté kvalitě 

 žáci dodržují bezpečnostní a hygienická pravidla pro práci s výpočetní technikou 

 

INFORMATIKA 

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY RVP ROČNÍK ŠKOLNÍ VÝSTUPY UČIVO PRŮŘEZOVÁ 

TÉMATA 

HARDWARE 

 7.  rozlišuje pojmy hardware a software, 

opakování z prvního stupně 

 dokáže vysvětlit funkce procesoru, 

operační paměti a pevného disku a jakým 

způsobem ovlivňují výkon počítače, 

opakování a rozšiřování učiva z prvního 

stupně 

 zná jednotky, kterými se označuje výkon 

procesorů a kapacita pamětí, opakování a 

rozšiřování učiva z prvního stupně 

 dokáže vysvětlit pojem periferie a zařadit 

sem nejběžnější zařízení, opakování a 

rozšiřování učiva z prvního stupně 

Hardware 

Skříň (základní jednotka)  

Periferie 

 

SOFTWARE 

 7.  dokáže vysvětlit pojem software, 

opakování z prvního stupně 

Software VDO 

 



 

 pracuje s informacemi v 

souladu se zákony o duševním 

vlastnictví 

7.  zná základní skupiny software a dokáže 

vysvětlit, jaké programy sem zařazujeme, 

k čemu takové programy slouží 

 

 

PRÁCE S KLÁVESNICÍ A MYŠÍ 

 7.  suverénně pracuje s myší, orientuje se na 

klávesnici a uspořádává si okna pro svou 

práci, opakování z prvního stupně 

Části klávesnice  

Práce s myší - pojmy 

 

PRÁCE SE SLOŽKAMI A SOUBORY 

 7.  samostatně si uspořádává data na svém 

uživatelském kontě, opakování z prvního 

stupně 

Práce se složkami a soubory  

INTERNET, E-MAIL, WEB 

 7.  dokáže vysvětlit pojem Internet a uvést 

jeho význam, opakování z prvního stupně 
 

 zná základní služby Internetu a ví, k čemu 

slouží, opakování a rozšiřování učiva z 

prvního stupně 

 el. poštu dokáže používat pro komunikaci 

i pro odesílání a přijímání souborů (prací, 

úkolů), opakování z prvního stupně 

Internet  

Elektronická pošta  

World wide web 

OSV, VDO,VMEGS 

 ověřuje věrohodnost informací 

a informačních zdrojů, 

posuzuje jejich závažnost a 

vzájemnou návaznost 

7.  web používá jako zdroj informace 

 používá informace z různých 

informačních zdrojů a 

vyhodnocuje jednoduché 

vztahy mezi údaji 

TEXTOVÝ EDITOR WORD 

 ovládá práci s textovými a 

grafickými editory i 

tabulkovými editory a využívá 

vhodných aplikací 

7. 

 

 

 

 

 

 dokáže vytvořit vlastní dokument nebo 

upravit existující a změny uložit 

 umí změnit vlastnosti písma a odstavců 

 do dokumentu dokáže vložit obrázek, 

upravit jeho vlastnosti a umístit jej do 

textu 

Práce se souborem  

Práce s dokumentem  

Písmo a formát písma 

Formát odstavců 

Vkládání a úprava obrázku  

Vytvoření a úprava tabulky 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 dokáže vytvořit jednoduchou tabulku, 

naplnit ji údaji, upravit její vzhled podle 

potřeb a umístit ji do textu 

 

 

 

 

 uplatňuje základní estetická a 

typografická pravidla pro práci 

s textem a obrazem 

 do dokumentu dokáže vložit obrázek, 

upravit jeho vlastnosti a umístit jej do 

textu 

TABULKOVÝ PROCESOR EXCEL 

 ovládá práci s textovými a 

grafickými editory i 

tabulkovými editory a využívá 

vhodných aplikací 

7.  orientuje se v excelovském okně, sešitě 

apod. 

 dokáže vytvořit tabulku, naplnit ji daty a 

upravit její vzhled 

 s daty pomocí vzorců dokáže provádět 

jednoduché početní operace 

 na základě tabulky dokáže vytvořit graf a 

upravit jeho vzhled 

 graf i tabulku dokáže vložit do Wordu 

Práce se souborem  

Vytvoření a úprava tabulky 

Vzorce 

Vytvoření a úprava grafu 

 

 

 

9. ročník – DOTACE: 0+1, POVINNÝ 

 

Rozvíjení klíčových kompetencí: 

Žák 

Kompetence k 

učení 
 je veden k samostatnému objevování možností využití informačních a komunikačních technologií v praktickém životě, pro 

toto poznávání využívá zkušeností s jiným SW, spolupráci s ostatními žáky, nápovědu u jednotlivých programů, literaturu 

apod. 

 používá odbornou terminologii 

 samostatně zpracovává výpisky i práce rozsáhlejšího formátu a charakteru (referáty, projekty) 

 vyhledává informace na internetu 

Kompetence 

k řešení problémů 
 vytváří různé typy dokumentů 

 zodpovědně se pohybuje na internetu, při řešení jednoduchého problému předvídá, jaké situace by mohly nastat 

 žák je veden zadáváním úloh a projektů k tvořivému přístupu při jejich řešení, učí se chápat, že v životě se při práci s 

informačními a komunikačními technologiemi bude často setkávat s problémy, které nemají jen jedno správné řešení, ale že 

způsobů řešení je více 

Kompetence 

komunikativní 
 pro prezentaci projektů použije elektronickou formu 

 předává své zkušenosti ostatním 



 

 využívá informační a komunikační prostředky a technologie pro kvalitní a účinnou komunikaci se světem 

 žák se také učí pro komunikaci na dálku využívat vhodné technologie - některé práce odevzdává prostřednictvím 

elektronické pošty 

Kompetence 

sociální a 

personální 

 dodržuje dohodnutou kvalitu, postupy, termíny 

 spolupodílí se na tvorbě projektů k probraným tématickým celkům 

 stanovuje si cíle ke sebezlepšení 

 žáci s bohatšími znalostmi učí ostatní 

Kompetence 

občanské 
 chová se tak, aby důsledky jeho chování nepoškozovaly vybavení učebny 

 podle svých schopností a zkušeností s PC poskytne pomoc spolužákům 

Kompetence 

pracovní 
 dokončuje práci v dohodnutém termínu a v předem dohodnuté kvalitě 

 žáci dodržují bezpečnostní a hygienická pravidla pro práci s výpočetní technikou 

 

 

 

INFORMATIKA 

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY 

RVP 

ROČNÍK ŠKOLNÍ VÝSTUPY UČIVO PRŮŘEZOVÁ 

TÉMATA 

PRÁCE SE SLOŽKAMI A SOUBORY 

 9.  samostatně si uspořádává data na svém uživatelském 

kontě, opakování z prvního stupně 

Práce se složkami a 

soubory 

 

HARDWARE A SOFTWARE 

 9.  má přehled o vývoji výpočetní techniky, opakování a 

rozšiřování učiva z prvního stupně 
 
 - dokáže popsat jednotlivé součásti počítače a jejich 

funkce z hlediska celkového fungování počítače, 

opakování a rozšiřování učiva z prvního stupně 

Hardware  

Software 

 

TEXTOVÝ EDITOR WORD 

 ovládá práci s textovými a 

grafickými editory i 

tabulkovými editory a 

využívá vhodných aplikací, 

RVP uplatňuje základní 

estetická a typografická 

pravidla pro práci s textem a 

obrazem 

9.  dokáže upravit vzhled dokumentu Práce s dokumentem  



 

TABULKOVÝ PROCESOR EXCEL 

 ovládá práci s textovými a 

grafickými editory i 

tabulkovými editory a 

využívá vhodných aplikací 

9.  dokáže vytvořit tabulku a graf, upravit jejich vzhled, 

používat základní vzorce a jednoduché funkce 

 vytvořenou tabulku a graf dokáže přenést do 

textového editoru 

 

Vytvoření a úprava 

tabulky  

Vytvoření a úprava grafu 

 

INTERNET, E-MAIL, WEB 

 9.  zná historii vzniku a vývoje Internetu, opakování a 

rozšiřování učiva z prvního stupně 

 zná základní služby Internetu, opakování a 

rozšiřování učiva z prvního stupně 
 
 - el. poštu suverénně používá pro komunikaci i pro 

odesílání příloh, opakování z prvního stupně 

Internet  

Elektronická pošta  

World wide web 

OCV, VDO, VMEG, 

MKV, EV 

 ověřuje věrohodnost 

informací a informačních 

zdrojů, posuzuje jejich 

závažnost a vzájemnou 

návaznost 

9.  web používá jako zdroj informací 

 používá informace z různých 

informačních zdrojů a 

vyhodnocuje jednoduché 

vztahy mezi údaji 

TVORBA ODBORNÉ PÍSEMNÉ PRÁCE 

 ověřuje věrohodnost 

informací a informačních 

zdrojů, posuzuje jejich 

závažnost a vzájemnou 

návaznost 

9.  žák si dokáže uvědomit šíři jemu dostupných zdrojů 

informací, umí se v nich orientovat a vyhledávat 

Tvorba odborné písemné 

práce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OSV, VDO, 

VMEGS, MV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 používá informace z různých 

informačních zdrojů a 

vyhodnocuje jednoduché 

vztahy mezi údaji 

9.  dokáže si vybrat důležité prameny, vytipovat důležité 

pasáže 

 u poznámek uvádí pramen informací 

 pracuje s informacemi v 

souladu se zákony o 

duševním vlastnictví 

9.  při studiu pramenů informací dokáže využít možností 

grafického zpracování kopie textu a také si umí udělat 

poznámky a výpisky 

 uplatňuje základní estetická 9.  dodržuje zásady rozlišení doslovného citátu, parafráze 



 

a typografická pravidla pro 

práci s textem a obrazem 

 

 

 

a vlastních myšlenek 

 každý tým dokončí výsledný dokument, aby splňoval 

formální i estetické nároky poloodborné písemné 

práce středního rozsahu 

 

 

 

 

 

 zpracuje a prezentuje na 

uživatelské úrovni 

informace v textové, 

grafické a multimediální 

formě 

 nastudované informace dokáže zpracovat do 

ucelených dokumentů s logickým postupem výkladu 

 pro zpracování využívá své poznatky a schopnosti 

v práci s textovými a grafickými editory, příp. 

tabulkovými procesory 

 tým prezentuje svou ročníkovou práci před ostatními 

spolužáky ve skupině 

 
 


