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Učivo  

předmětu 

Výstupy  

předmětu 

Průřezová  

témata 

Mezipředmětové  

vztahy 

základní pojmy informační činnosti – 

informace, informační zdroje, informační 

instituce – 

 

integrace informačních a komunikačních 

technologií do všech oblastí společenského 

života 

internet, mobilní telefony, e-learning, video-

konference, e-shopping, e-banking 

prostředek společenské komunikace 

 

struktura, funkce a popis počítače a 

přídavných zařízení – 

technické prostředky počítače 

 

operační systémy a jejich základní funkce – 

základní programové vybavení počítače 

pojem operačního systému (OS) jako součásti 

programového vybavení 

architektura operačních systémů 

klasifikace operačních systémů (přehled op. 

systémů (Linux, Windows, Mac OS X) 

uživatelské rozhraní 

 

 

žák – 

ZÁKLADY PRÁCE S POČÍTAČEM 

 

Využívá základní standardní funkce 

počítače a jeho nejběžnější periferie. 

Respektuje pravidla bezpečné práce s 

hardware i software a postupuje poučeně 

v případě jejich závady. 

Chrání data před poškozením, ztrátou a 

zneužitím. 

 

 

 

 

 

osobnostní a sociální 

výchova 

osobnostní rozvoj 

kreativita 

sociální rozvoj 

kooperace a kompetice 

mediální výchova 

 

 

 

občanská výchova 

výchova ke zdraví 

český jazyk 

anglický jazyk 

výtvarná výchova 
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předmětu 
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předmětu 

Průřezová  

témata 

Mezipředmětové  

vztahy 

seznámení s formáty souborů – 

typy souborů 

otevřené proprietární formáty (HTML) 

čistě proprietární formáty (DOC) 

 

multimediální využití počítače – 

 

integrace textu, obrázků, grafiky, zvuku, 

animace a videa za účelem zprostředkování 

informací 

multimediální aplikace 

 

zásady bezpečnosti práce a prevence 

zdravotních rizik spojených s dlouhodobým 

využíváním výpočetní techniky – 

ergonomie počítačového pracoviště 

přehled základních rizikových činností 

ergonomie pracovního místa 

RSI 

zásady při práci s počítačem 

ANSI standard 

 

 

VYHLEDÁVÁNÍ INFORMACÍ A 

KOMUNIKACE 

 

Při vyhledávání informací na internetu 

používá jednoduché a vhodné cesty 

vyhledává informace na portálech, v 

knihovnách a databázích. 

Komunikuje pomocí internetu či jiných 

běžných komunikačních zařízení. 
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společenský tok informací (vznik, přenos, 

transformace, zpracování, distribuce 

informací) – 

 

základní způsoby komunikace (e-mail, chat, 

telefonování) – 

On-line komunikace 

elektronická pošta (přenos textových zpráv) 

interaktivní komunikace probíhají v reálném 

čase 

 

metody a nástroje vyhledávání informací – 

 

metody ukládání a vyhledávání informací v 

paměťových podsystémech počítače 

 

formulace požadavku při vyhledávání na 

internetu, vyhledávací atributy – 

zásady vyhledávání na internetu 

vyhledávače (google, seznam) 

specializované zdroje (mapy, encyklopedie, 

jazykové slovníky, české překladové slovníky) 

akademické zdroje 

 

základní funkce textového a grafického 

editoru  

 

ZPRACOVÁNÍ A VYUŽITÍ INFORMACÍ 

 

Pracuje s textem a obrázkem v textovém a 

grafickém editoru. 

 

 

 

 

 

 


