
Vyučovací předmět : INFORMATIKA 

 

Charakteristika vyučovacího předmětu na 1. stupni 

 

Obsahové, časové a organizační vymezení: 

 

Vyučovací předmět INFORMATIKA se vyučuje jako samostatný předmět  v 5.ročníku. 

 

5.ročník: 1 hodina týdně 

 

Výuka je realizována v počítačové učebně.  

Vzdělávací oblast umožňuje všem žákům dosáhnout základní úrovně informační  

gramotnosti – získat elementární dovednosti v ovládání výpočetní techniky a moderních 

informačních technologií, orientovat se ve světě informací, tvořivě pracovat s informacemi  

a využívat je při dalším vzdělávání i v praktickém životě. 

Žáci jsou vedeni k chápání a správnému užívání pojmů z oblasti hardware, software a práce 

v síti. Dále jsou vedeni k praktickému zvládnutí práce s grafikou a textem. 

Vzdělávací obsah předmětu informatika je rozdělen do tří okruhů: 

• Základy práce s počítačem 

• Vyhledávání informací a komunikace 

• Zpracování a využití informací 

 

• Průřezová témata. V tomto předmětu je realizována Osobnostní a sociální výchova, 

Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech a zejména Mediální 

výchova (např.sestavování článků do obecních novin).  

 

 

Výchovné a vzdělávací strategie, které v tomto předmětu směřují k utváření klíčových 

kompetencí: 

 

Kompetence k učení 

učitel: 

• zadávanými úkoly jsou žáci vedeni k samostatnému objevování možností využití 

informačních a komunikačních technologií v praktickém životě, pro toto poznávání 

využívají zkušeností s jiným SW, spolupráci s ostatními žáky, nápovědu (help)  

u jednotlivých programů, literaturu, apod. 

• vede žáky k využívání jejich vlastních poznámek při praktických úkolech 

• učí žáky pořizovat si takové poznámky, které jim pak pomohou při praktické práci  

s technikou 

 

žák: 

• samostatně objevuje  možnosti využití ICT v praktickém životě 

• pracuje tvořivě, samostatně, práci dotahuje do konce (sebekontrola) 

• při své práci využívá různé informační zdroje  

• plánuje si práci, rozvrhne si časový harmonogram práce 

 

 

 

 

 



Kompetence k řešení problému 

učitel: 

• zadáváním různě složitých úkolů vede žáky k tvořivému přístupu při jejich řešení 

• učí je chápat, že v životě se při práci s informačními a komunikačními technologiemi 

budou často setkávat s problémy, které nemají jen jedno správné řešení, ale že 

způsobů řešení je více 

• vede žáky nejen k nalézání řešení, ale také k jeho praktickému provedení a dotažení  

do konce 

• je v roli konzultanta  

 

 žák: 

• analyzuje problémovou situaci 

• samostatně hledá řešení konkrétních situací 

• posuzuje různé formy řešení a vybírá nejvhodnější postup 

• pracuje s dialogovými okny a nalézá možnosti jejich využití bez pomoci učitele 

• odůvodní své řešení problému 

 

 

 

Kompetence komunikativní 

učitel: 

• učí žáky pro komunikaci na dálku využívat vhodné technologie – některé práce 

odevzdávají prostřednictvím elektronické pošty 

• učí žáky při komunikaci dodržovat vžité konvence a pravidla  

 

žák: 

• využívá ICT ke komunikaci na dálku (e-mail, chat, ICQ,...)  

• řeší úkoly společně se svým spolužákem (práce dvou žáků u jednoho počítače) 

• obhajuje a prezentuje svou práci před kolektivem 

• zpracovává výsledky své práce do dokumentu stylisticky, formálně i obsahově správně 

(úprava, vzhled, pravopis,...) 

 

 

Kompetence sociální a personální 

učitel: 

• při práci vede žáky ke kolegiální radě či pomoci, případně při projektech je učí 

pracovat v týmu, rozdělit a naplánovat si práci, hlídat časový harmonogram, apod. 

• přizývá žáky k hodnocení prací - žáci se tak učí hodnotit svoji práci i práci ostatních 

• při vzájemné komunikaci vede žáky k ohleduplnosti a taktu, učí je chápat, že každý 

člověk je různě chápavý a zručný 

 

žák: 

• dovede slušnou formou požádat o pomoc a využívá radu a pomoc spolužáků 

• učí se pracovat v týmu 

• přebírá různé role v pracovním týmu 

• hodnotí svoji práci 

• učí se ohleduplnosti a taktu 

• zná své silné a slabé stránky a dovede s nimi pracovat 

 



Kompetence občanská 

učitel: 

• seznamuje žáky s vazbami na legislativu a obecné morální zákony (SW pirátství, 

autorský zákon, ochrana osobních údajů, bezpečnost, hesla ...)  

• při zpracovávání informací vede žáky ke kritickému myšlení nad obsahy sdělení,  

ke kterým se mohou dostat prostřednictvím Internetu i jinými cestami 

 

žák: 

• chápe obecné morální zákony (SW pirátství, autorský zákon, ochrana osobních údajů, 

bezpečnost, hesla ...) 

• respektuje druhé, je ohleduplný k ostatním spolužákům 

• přebírá odpovědnost za své chování 

• nepoužívá násilných forem chování 

• fyzickému a psychickému násilí ve škole se aktivně postaví 

 

 

Kompetence pracovní 

učitel: 

• dbá, aby žáci dodržovali bezpečnostní a hygienická pravidla pro práci s výpočetní 

technikou 

 

žák: 

• dodržuje základní hygienická pravidla při práce s počítačem 

• využívá ICT pro hledání důležitých informací pro svůj další profesní rozvoj 

 

 

Aktualizace 1. 9. 2020 


