
Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2-příspěvková organizace " Cesta k osobnosti " Školní vzdělávací program 

2018-2019

Ročník Ročníkové  stěžejní tematická oblasti UČ.PLÁN Rozšiřující ICT témata v dalších předmětech Doporučený poč. hod Doporuč.

(hod) mimo předmět ICT předmět

1. Význam PC pro lidstvo, bezpečnost při práci s PC (SKN), ergonomie - práce s PC,  malování (VV) 0 4

2. Druhy IT zařízení - IT kolem nás, co je to internet - bezpečnost  (SKN), malování (tablet) (VV), 0 6

geometrické tvary (M)

3. PC učebna, BOZ, části PC, používané periferie, ochrana dat, Word,  32 dopis napsaný a poslaný e-mailem 6 Čj

(ICT-5-2-01, ICT-5-1-01,  ICT-5-1-02, ICT-5-1-03) 

4. Windows, klávesnice, e-mail, Word, Email, závada na PC ( ICT-5-2-03) 32 základní úpravy vytvořené fotky, vyhledávání 6 Vv, SKN

na internetu (ICT-5-2-02)

5. Word (doc) (Čj), e-mail s přílohou, chat  (Aj), rizikové stránky (SKN),  (ICT-5-2-03, ICT-5-3-01)

základní úprava vytvořené fotky (gif, jpg) (VV) 0 6

6. Práce s audio formáty (HV), autorská práva (VKO), věrohodnost int. informací (VKO) (ICT-9-1-01, ICT-9-2-03,04)

meteorologické informace, mapy, plánování cesty, GPS (Z) 0 8

7. Prezentace -powerpoint (Př, Z), práce s videoformáty (Hv), Word  (Čj)  (ICT-9-2-02, ICT-9-2-05) 0 8

8. Excel - tabulky, grafy (M)  0 8

9. Parametry PC, zabezpečení dat a PC, obtíže při práci s PC,  orientace ve formátech, cloud, střih AV 4 Hv

synchronizace dat a společné prostředí robotizace ve společnosti 32 Excel - funkce, statistické údaje (ICT-9-2-01) 6 M

Platnost od  1. 9. 2018 Mgr. Vít Průša

Základní  struktura  vzdělávací oblasti
Informační a komunikační technologie (implementace také aktuálních technologií, nezahrnutých v RVP ZV)

ZŠ Děčín VI, Na Stráni 879/2, příspěvková organizace



Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2-příspěvková organizace " Cesta k osobnosti " Školní vzdělávací program 

3.ročník

Platnost od 1. 9. 2018 Učivo

Hlavní okruhy Očekávané výstupy dle RVP ZV obor znalost, dovednost ročník

Základní pojmy - struktura, funkce a popis PC sestavy, Skn Význam PC pro lidstvo 1.

1. ZÁKLADY Žák využívá standardní funkce PC a jeho klávesnice, operační systém - pojem a funkce Vv Malování 1.

PRÁCE S nejběžnější periferie (ICT-5-1-01) informace, informační činnosti, informační instituce Skn Bezpečnost internetu 2.

POČÍTAČEM struktura, funkce a popis počítače a přídavných zařízení M Výuková aplikace 2.

Formáty souborů ICT vybavení ve třídě 2.

značení a rozlišování  formátů (např. doc, gif, jpg, ..) Mobilní zařízení 2.

otevření programu, ukončení programu

Žák respektuje pravidla bezpečné práce Jednoduchá údržba PC, postupy při běžných problémech

s hardwarem i softwarem a postupuje  s hardwarem a softwarem.

poučeně v případě jejich závady zapnutí a vypnutí PC, restart….jak opouštíme pracoviště

(ICT-5-1-02) BOZP!!! (řád učebny PC, bezpečný internet, správce učebny)

Zásady bezpečnosti práce a preven. zdravotních rizik 

spojených s dlouhodobým  využíváním výpočetní techniky

držení těla, úhel pohledu, doba strávená u počítače

Žák chrání data před poškozením ztrátou Práce s daty

a zneužitím. data jsou zneužitelná, data jsou diskrétní, ochrana dat (hesla)

(ICT-5-1-03) zálohování dat,   poškození PC a ztráta dat

pořádek v datech 

                   Žák se orientuje na klávesnici. Psaní a základní úprava textu v textovém editoru (př.WORD) 

psaní na klávesnici

další klávesy - Enter, Esc, Shift, Delete, zavináč atd.

2. VYHLEDÁVÁNÍ Žák se seznamuje se svým školním Elektronická pošta 

INFORMACÍ A e-mailem co je to elektronická pošta - význam, psaní e-mailu druhému

KOMUNIKACE otevření a přečtení zprávy z vlastní e-mailové schránky

Odpovědná osoba: Mgr. Vít Průša

Vzdělávací obor  Informatika 

Navázání na již dosažené kompetence 
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  4.ročník

Platnost od 1. 9. 2018 Učivo

Hlavní okruhy Očekávané výstupy dle RVP ZV obor  navázání na již zvládnuté ročník

Žák pracuje s textem a obrázkem  v Práce v programech  WORD a malování. Informatika PC části 3.

textovém a grafickém editoru. základní funkce textového a grafického editoru Informatika WORD 3.

1. ZÁKLADY (ICT-5-3-01) Informatika Práce s daty 3.

PRÁCE S PC Informatika Elektornická pošta 3.

2. VYHLEDÁVÁNÍ Žák při vyhledávání inf. na internetu Základy práce s internetovým prohlížečem ( př. SEZNAM)

INFORMACÍ používá jednoduché a vhodné cesty. vyhledávání jednoduchých a jednoznačných informací

KOMUNIKACE (ICT-5-2-01) seznamujeme se s úvodní stránkou prohlížeče

Žák vyhledává informace na portálech, formulace požadavku při vyhledávání na internetu, vyhledávací

v knihovnách a databázích (ICT-5-2-02) atributy (vyhledávání dle hesla, slova)

Žák komunikuje pomocí internetu či jiných Zpracování, distribuce informací.

běžných komunikačních zařízení základní způsoby komunikace (elektronická pošta.)

(ICT-5-2-03) on - line komunikace i s více účastníky - chat, telefonování

rizika při získávání informací prostřednictvím internetu

(vir, spam..)

Odpovědná osoba: Mgr. Vít Průša

Navázání na dosažené kompetence

Vzdělávací obor  Informatika
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  9.ročník

Platnost od 1. 9. 2018 Učivo

Hlavní okruhy Očekávané výstupy dle RVP ZV obor  navázání na již zvládnuté ročník

1. VYHLEDÁVÁNÍ Žák ověřuje věrohodnost informací Internetové prohlížeče Informatika Operační systém 3.

INFORMACÍ A a informačních zdrojů, posuzuje jejich hodnota a relevance informací a informačních zdrojů SKN Rizikové stránky 5.

KOMUNIKACE závažnost a vzájemnou návaznost metody a nástroje jejich ověřování Inormatika E-mail 4.

 (ICT-9-1-01) internet Vv Úprava fotek 5.

různé možnosti přístupu k internetu (Internet Explorer, Mozila..) Čj Word 6.

nastavení parametrů prohlížeče, zabezpečení… Hv Práce s audio formáty 6.

2. ZPRACOVÁNÍ Žák ovládá práci s textovými, grafickými Psaní dopisů, literárních textů a vytváření tabulek, definování VKO Autorská práva 6.

A VYUŽITÍ i tabulkovými editory a využívá vhodných jednoduchých matematických funkcí, vzorců a grafů VKO Věrohodnost informací 6.

INFORMACÍ aplikací vytváření tabulek a grafů (Word, Excel) Z GPS, navigace, plánování 6.

 (ICT-9-2-01) Z,Př Prezentace 7.

Žák uplatňuje základní estetická a typogra- Počítačová grafika, rastrové a vektorové programy Hv Práce s video formáty 7.

fická pravidla pro práci s textem a s obrazem. programy pro práci s fotografií (např. Zoner, Gimp atd.) M Tabulky, grafy (Excel) 8.

aplikací

 (ICT-9-2-02)

Žák pracuje s informace v souladu se zákony Ověřování legální dostupnosti všech zdrojů

o duševním vlastnictvím. copyright, informační etika, autorská zákon

 (ICT-9-2-03)

Žák používá informace z různých Souvislost údajů z různých zdrojů

informačních zdrojů a vyhodnocuje využití nejvhodnějších způsobů 

jednoduché vztahy mezi údaji 

 (ICT-9-2-04) nastavení parametrů prohlížeče, zabezpečení…

Žák zpracuje a prezentuje na uživatelské Prezentace, využití multimédií, mobilní technologie

úrovni informace v textové, grafické a prezentace informací (webové stránky, MS Powerpoint, multime-

multimediální formě dia, projekce, dig.mikroskop, bluetooth, wifi, infra zařízení atd.)

 (ICT-9-2-05)

Odpovědná osoba: Mgr. Vít Průša

Vzdělávací obor  Informatika

Navázání na dosažené kompetence 


