INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE
Vyučovací předmět informatika (informační a komunikační technologie) je vyučován
od 5. do 9. ročníku. Výuka probíhá ve dvouhodinových blocích jednou za 14 dní, většinou ve
třídách dělených na dvě skupiny. Každá skupina má k dispozici plně vybavenou učebnu
výpočetní techniky s 15 žákovskými lokálními pracovními stanicemi připojenými do školní
LANsítě a prostřednictvím této sítě i k internetu.
Při výuce je kladen důraz na rozvoj základní informační gramotnosti. Výuka je
uspořádána analogicky od seznámení s osobním počítačem a základní počítačovou
terminologií přes operační systém Windows až po konkrétní programy tak, aby učivu
porozuměl žák základní školy.
Výuka je realizována především prací žáků, kteří vykonávají operace, demonstrované
vyučujícím prostřednictvím dataprojektoru. V průběhu školního roku jsou do výuky při
ukončení tématického celku zařazovány samostatné úkoly a krátkodobé projekty, které
upevňují a prohloubení učiva.
Výuka softwaru se soustřeďuje na zvládnutí kancelářských aplikací balíčku MS Office
(textový editor Word, tabulkový procesor Excel a prezentační aplikace PowerPoint), dále pak
na problematiku elektronické komunikace (Internet Explorer, Outlook a Outlook Express).
Žáci se naučí tvořit vlastní projekty, referáty, grafy, prezentace, v posledním ročníku
upravovat digitální fotografie a vytvářet jednoduché vektorové obrázky a animace. Naučí se
vyhledávat důležité informace na internetu.
Výuka informačních a komunikačních technologií je koncipována tak, aby se pro žáky
nestala jen „pouhým“ předmětem, ale i zábavou a v budoucnu pro některé i zajímavou
profesí.
Časové dotace předmětu v jednotlivých ročnících:
Ročník
1. roč. 2. roč. 3. roč. 4. roč. 5. roč.
Počet hodin
0
0
0
0
1

6. roč.
1-0

7. roč.
1-2

8. roč.
1

9. roč.
1

Výuka probíhá v počítačových učebnách, kde má každý žák k dispozici jednu stanici
s přístupem na internet nebo ke grafickým a výukovým programům.
Při výuce budou učitelé směřovat jednotlivé činnosti k rozvíjení klíčových
kompetencí, což pro daný předmět konkrétně znamená:
Kompetence k učení:
• nabízet žákům řadu aktivačních metod, které jim přiblíží problematiku výpočetní
techniky a které vedou k osvojení základních znalostí hardwaru a softwaru (OS
Windows, MS Office)
• vést žáky k samostatné práci při vyhledávání potřebných informací týkajících se
problematiky informačních a komunikačních technologií – časopis, odborná
literatura, manuály, internet
Kompetence k řešení problémů:
• předkládat žákům dostatek námětů k samostatnému uvažování a řešení problémů a
úkolů souvisejících s probíraným učivem
• vyjádřit či formulovat problém, na který narazí při jejich vzdělávání

•

navrhovat či používat další metody, informace nebo nástroje, které by mohly
přispět k řešení daného problému

Kompetence komunikativní:
• naučit žáky základním pravidlům elektronické komunikace
• umožnit žákům komunikovat prostřednictvím e-mailu, diskusních webových
portálů a chatu
• podporovat u žáků schopnost pohovořit na dané téma a schopnost vyjadřovací
Kompetence sociální a personální:
• navozovat situace, které vedou k uvědomění si představy o sobě samém, svých
schopnostech a dovednostech
• podporovat u žáků schopnost pracovat ve skupině a podílet se na práci celé
skupiny
• vytvářet příznivé a tvůrčí klima při práci ve skupině
Kompetence občanské:
• naučit žáky respektovat názor a mínění druhých

