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Obsahové vymezení předmětu 

Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie umožňuje všem žákům pátého 

ročníku dosáhnout základní úrovně informační gramotnosti. Žáci jsou vedeni k chápání  

a správnému užívání pojmů z oblasti hardware, software a práce v síti. Jsou vedeni 

k praktickému zvládnutí práce s textem.  Učí se vyhledávat na Internetu informace a 

zpracovávat je. Pro vzájemnou komunikaci a předávání souborů  používají elektronickou 

poštu. 

 

Časové vymezení předmětu 
Vzdělávací obor Informační a komunikační technologie se vyučuje v pátém ročníku 

 jednu hodinu týdně. 

 

Organizační vymezení předmětu 
Výuka Informační a komunikační technologie probíhá v  kmenových třídách a  

v multimediální počítačové učebně naší školy. Všichni žáci pátého ročníku získají základy 

práce na počítači.  

 

Výchovné a vzdělávací strategie vedoucí k získávání klíčových kompetencí         
Kompetence k učení  

∙ zadávanými úkoly jsou žáci vedeni k samostatnému objevování možností využití 

informačních a komunikačních technologií v praktickém životě 

 

Kompetence k řešení problémů  

∙ žáci jsou vedeni zadáváním úloh a projektů k tvořivému přístupu při jejich řešení – 

problémy se mohou řešit více způsoby 

 

Kompetence komunikativní  

∙ žáci se učí při komunikaci dodržovat vžité konvence a pravidla, při komunikaci  

      na dálku využívají vhodné technologie – některé práce odevzdávají prostřednictvím     

      elektronické pošty 

 

Kompetence sociální a personální  

∙ žáci jsou vedeni k práci ve skupině, ke vzájemné pomoci, k respektování společně 

dohodnutých pravidel chování 

∙  

Kompetence občanské  

∙ žáci jsou seznamováni s vazbami na legislativu a obecné morální zákony – SW 

pirátství, bezpečnost, hesla, autorský zákon, ochrana osobních údajů 

 

Kompetence pracovní  

∙ žáci jsou podporováni ve využívání získaných znalostí a zkušeností v zájmu vlastního 

rozvoje a přípravy na budoucnost, jsou vedeni k dodržování bezpečnostních  

      a hygienických pravidel pro práci s výpočetní technikou 
 

 

 
 

 



Zařazení průřezových témat v předmětu 
Do předmětu je integrováno v pátém ročníku průřezové téma Mediální výchova se zaměřením 

na tématické okruhy produktivních činností – žáci komunikují a spolupracují v týmu, 

uplatňují a vybírají vhodné výrazové prostředky pro komunikační sdělení.        
         

 

 

 

 

 

 

 

 


