
 

 Dodatek č. 2 k ŠVP platnému od 1. 9. 2020 

Od 1. 9. 2021 rozšířena výuka informatiky do 7., 8. a 9.  ročníku. 

1.1 Informatika  
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Název předmětu Informatika 

Oblast Informační a komunikační technologie 

Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie 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. Získané dovednosti jsou v informační společnosti 
nezbytným předpokladem uplatnění na trhu práce i podmínkou k 
efektivnímu rozvíjení profesní i zájmové činnosti. 
Zvládnutí výpočetní techniky, zejména rychlého vyhledávání a 
zpracování potřebných informací pomocí internetu a jiných digitálních 
médií, umožňuje realizovat metodu „učení kdekoliv a kdykoliv“, vede k 
žádoucímu odlehčení paměti při současné možnosti využít 
mnohonásobně většího počtu dat a informací než dosud, urychluje 
aktualizaci poznatků a vhodně doplňuje standardní učební texty a 
pomůcky. 
Dovednosti získané ve vzdělávací oblasti Informační a komunikační 
technologie umožňují žákům aplikovat výpočetní techniku s bohatou 
škálou vzdělávacího software a informačních zdrojů ve všech 
vzdělávacích oblastech celého základního vzdělávání. Tato aplikační 
rovina přesahuje rámec vzdělávacího obsahu vzdělávací oblasti 
Informační a komunikační technologie, a stává se součástí všech 
vzdělávacích oblastí základního vzdělávání. 
Vzdělávání v dané vzdělávací oblasti směřuje k utváření a rozvíjení 
klíčových kompetencí tím, že vede žáka k:  

 poznání úlohy informací a informačních činností a k využívání 
moderních informačních a komunikačních technologií 

 porozumění toku informací, počínaje jejich vznikem, 
uložen  na médium, přenosem, zpracováním, vyhledáváním a 
praktickým využitím 



Název předmětu Informatika 

 schopnosti formulovat svůj požadavek a využívat při interakci 
s počítačem algoritmické myšlení 

 porovnávání informací a poznatků z většího množství 
alternativních informačních zdrojů, a tím k dosahování větší 
věrohodnosti vyhledaných informací 

 využívání výpočetní techniky, aplikačního i výukového 
software ke zvýšení efektivnosti své učební činnosti a 
racionálnější organizaci práce 

 tvořivému využívání softwarových a hardwarových prostředků 
při prezentaci výsledků své práce 

 pochopení funkce výpočetní techniky jako prostředku 
simulace a modelování přírodních i sociálních jevů a procesů 

 respektování práv k duševnímu vlastnictví při využívání SW 

 zaujetí odpovědného, etického přístupu k nevhodným 
obsahům vyskytujících se na internetu či jiných médiích 

 šetrné práci s výpočetní technikou 

Obsahové, časové a 
organizační vymezení 
předmětu (specifické 
informace o předmětu 
důležité pro jeho realizaci) 

4. třída - 1 hod. týdně 
5. třída – 1 hod. týdně 
6. třída – 1 hod. týdně 
7. třída – 1 hod. týdně 
8. třída – 1 hod. týdně 
9. třída – 1 hod. týdně 
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, textem, s tabulkami a k tvorbě prezentací. 
Všechny tyto nástroje se žáci učí používat pro zpracování informací, 
které se učí vyhledávat na Internetu. Pro vzájemnou komunikaci a 
předávání souborů se učí používat elektronickou poštu. 

Integrace předmětů  Informační a komunikační technologie 

Výchovné a vzdělávací 
strategie: společné postupy 
uplatňované na úrovni 
předmětu, jimiž učitelé cíleně 
utvářejí a rozvíjejí klíčové 
kompetence žáků  

Kompetence k učení: 
- 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 u jednotlivých programů, 
literaturu apod. 
- tím, že žáci mohou využívat svých poznámek při praktických úkolech, 
se žáci učí pořizovat si takové poznámky, které jim pak pomohou při 
praktické práci s technikou 

Kompetence k řešení problémů: 
- žáci jsou vedeni zadáváním úloh a projektů k tvořivému přístupu při 
jejich řešení, učí se 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 
- vyučující v roli konzultanta - žáci jsou vedeni nejen k nalézání řešení, 
ale také k jeho praktickému provedení a dotažení do konce 

Kompetence komunikativní: 
- žáci se také učí pro komunikaci na dálku využívat vhodné technologie 
– některé práce odevzdávají prostřednictvím elektronické pošty 



Název předmětu Informatika 

- při komunikaci se učí dodržovat vžité konvence a pravidla (forma 
vhodná pro danou technologii, náležitosti apod.) 

Kompetence sociální a personální: 
- při práci jsou žáci vedeni ke kolegiální radě či pomoci, při projektech 
se učí pracovat v týmu, rozdělit a naplánovat si práci, hlídat časový 
harmonogram apod. 
- žáci jsou přizváni k hodnocení prací - žák se učí hodnotit svou práci i 
práci ostatních, při vzájemné komunikaci jsou žáci vedeni k 
ohleduplnosti a taktu 

Kompetence občanské: 
- žáci jsou seznamování s vazbami na legislativu a obecné morální 
zákony (SW pirátství, autorský zákon, ochrana osobních údajů, 
bezpečnost, hesla ...) s tím, že je musí dodržovat (citace použitého 
pramene, žáci si chrání své heslo ...) 
- při zpracovávání informací jsou žáci vedeni ke kritickému myšlení 
nad obsahy sdělení, ke kterým se mohou dostat prostřednictvím 
Internetu i jinými cestami 

Kompetence pracovní: 
- žáci dodržují bezpečnostní a hygienická pravidla pro práci s výpočetní 
technikou 
- žáci mohou využít ICT pro hledání informací důležitých pro svůj další 
profesní růst 

    

Informatika 4. ročník  

Výchovné a vzdělávací 
strategie 

 Kompetence k učení 

 Kompetence k řešení problémů 

 Kompetence komunikativní 

 Kompetence sociální a personální 

 Kompetence občanské 

 Kompetence pracovní 

Učivo ŠVP výstupy 

Základní pojmy (hardware, software) 
Zásady bezpečnosti práce, ochrana zdraví, ochrana dat 
před poškozením a zneužitím. 
Seznámení s textovým editorem 

Základy práce s počítačem- využívá základní 
standardní funkce počítače a jeho nejběžnější 
periferie  

Internet – základní způsoby komunikace (zásady a 
pravidla chování na internetu) 

Vyhledávání informací a komunikace  
 při vyhledávání informací na internetu používá 
jednoduché a vhodné cesty, komunikuje pomocí 
internetu či jiných běžných komunikačních zařízení.  

Textový a grafický editor. 
Základní funkce, tvorba textu, obrázku, tabulky, 
uložení a tisk. 

Zpracování a využití informací - pracuje s textem a 
obrázkem v textovém a grafickém editoru.  

Piktogramy, emodži 
Kód 
Přenos na dálku, šifra 
Pixel, rastr, rozlišení 
Tvary, skládání obrazce 

Žákyně/žák:  
 ● sdělí informaci obrázkem  
 ● předá informaci zakódovanou pomocí textu či čísel  
 ● zakóduje/zašifruje a dekóduje/dešifruje text  
 ● zakóduje a dekóduje jednoduchý obrázek pomocí 
mřížky  



Informatika 4. ročník  

 ● obrázek složí z daných geometrických tvarů či 
navazujících úseček  

    

Informatika 5. ročník  

Výchovné a vzdělávací 
strategie 

 Kompetence k učení 

 Kompetence k řešení problémů 

 Kompetence komunikativní 

 Kompetence sociální a personální 

 Kompetence občanské 

 Kompetence pracovní 

Učivo ŠVP výstupy 

Základní pojmy (hardware, software, operační systém, 
aplikace). 
Multimediální využití počítače. 
Jednoduchá údržba počítače. 
Zásady bezpečnosti práce, ochrana zdraví, ochrana dat 
před poškozením a zneužitím. 

Základy práce s počítačem - využívá základní 
standardní funkce počítače a jeho nejběžnější 
periferie, respektuje pravidla bezpečné práce s 
hardwarem i softwarem a postupuje poučeně v 
případě jejich závady, chrání data před poškozením, 
ztrátou a zneužitím.  

Internet 
Metody a nástroje vyhledávání informací. 
Formulace požadavku při vyhledávání na internetu, 
vyhledávací atributy, způsoby komunikace, e-mail, 
chat, telefonování. 

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.  

Textový a grafický editor. 
Základní funkce, tvorba textu, obrázku, tabulky, 
uložení a tisk. 
Základy kódování. 
Základy programování. 

Zpracování a využití informací - pracuje s textem a 
obrázkem v textovém a grafickém editoru.  

Piktogramy, emodži 
Kód 
Přenos na dálku, šifra 
Pixel, rastr, rozlišení 
Tvary, skládání obrazce 

Žákyně/žák:  
 ● sdělí informaci obrázkem  
 ● předá informaci zakódovanou pomocí textu či čísel  
 ● zakóduje/zašifruje a dekóduje/dešifruje text  
 ● zakóduje a dekóduje jednoduchý obrázek pomocí 
mřížky  
 ● obrázek složí z daných geometrických tvarů či 
navazujících úseček  

Data, druhy dat 
Doplňování tabulky a datových řad 
Kritéria kontroly dat 
Řazení dat v tabulce 
Vizualizace dat v grafu 

Žákyně/žák:  
 ● pracuje s texty, obrázky a tabulkami v učebních 
materiálech  
 ● doplní posloupnost prvků  
 ● umístí data správně do tabulky  
 ● doplní prvky v tabulce  
 ● v posloupnosti opakujících se prvků nahradí chybný 
za správný  

Příkazy a jejich spojování 
Opakování příkazů 
Pohyb a razítkování 
Ke stejnému cíli vedou různé algoritmy 
Vlastní bloky a jejich vytváření 
Kombinace procedur 

Žákyně/žák:  
 ● v blokově orientovaném programovacím jazyce 
sestaví program pro ovládání postavy  
 ● v programu najde a opraví chyby  
 ● rozpozná opakující se vzory, používá opakování, 
stanoví, co se bude opakovat a kolikrát  
 ● vytvoří a použije nový blok  
 ● upraví program pro obdobný problém  



Informatika 5. ročník  

Systém, struktura, prvky, vztahy Žákyně/žák:  
 ● nalezne ve svém okolí systém a určí jeho prvky  
 ● určí, jak spolu prvky souvisí  

Kreslení čar 
Pevný počet opakování 
Ladění, hledání chyb 
Vlastní bloky a jejich vytváření 
Změna vlastností postavy pomocí příkazu 
Náhodné hodnoty 
Čtení programů 
Programovací projekt 

Očekávané výstupy ŠVP  
 Žákyně/žák:  
 ● v blokově orientovaném programovacím jazyce 
sestaví program řídící chování postavy  
 ● v programu najde a opraví chyby  
 ● rozpozná opakující se vzory, používá opakování, 
stanoví, co se bude opakovat a kolikrát  
 ● rozpozná, jestli se příkaz umístí dovnitř opakování, 
před nebo za něj  
 ● vytváří, používá a kombinuje vlastní bloky  
 ● přečte zápis programu a vysvětlí jeho jednotlivé 
kroky  
 ● rozhodne, jestli a jak lze zapsaný program nebo 
postup zjednodušit  
 ● cíleně využívá náhodu při volbě vstupních hodnot 
příkazů  

Graf, hledání cesty 
Schémata, obrázkové modely 
Model 

Žákyně/žák:  
 ● pomocí grafu znázorní vztahy mezi objekty  
 ● pomocí obrázku znázorní jev  
 ● pomocí obrázkových modelů řeší zadané problémy  

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Stavba mediálních sdělení 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení 

    

Informatika 6. ročník  

Výchovné a vzdělávací 
strategie 

 Kompetence k učení 

 Kompetence k řešení problémů 

 Kompetence komunikativní 

 Kompetence sociální a personální 

 Kompetence občanské 

 Kompetence pracovní 

Učivo ŠVP výstupy 

Textový, grafický a tabulkový editor 
Prezentace (využití multimédií) 
Webové stránky – základy html 
Základy programování 

Zpracování a využití informací - ovládá práci s 
textovými a grafickými editory i s tabulkovými editory 
a využívá vhodných aplikací, uplatňuje základní 
estetická a typografická pravidla pro práci s textem a 
obrazem, pracuje s informacemi v souladu se zákony o 
duševním vlastnictví, používá informace z různých 
informačních zdrojů a vyhodnocuje jednoduché vztahy 
mezi údaji, zpracuje a prezentuje na uživatelské úrovni 
informace v textové, grafické a multimediální formě.  

Internet (vyhledávače, e-mail, cloud) 
Informační systém 
Vývojové trendy informačních technologii 
Citace 
Přístup k datům (zabezpečení, obsah) 

Vyhledávání informací a komunikace - vyhledá nové 
trendy informačních technologií, respektuje pravidla 
bezpečné práce, pracuje na uživatelské úrovni, 
ověřuje věrohodnost informací a informačních zdrojů, 
posuzuje jejich závažnost a vzájemnou návaznost  

Přenos informací, standardizované kódy 
Znakové sady 

Žákyně/žák:  
 ● rozpozná zakódované informace kolem sebe  



Informatika 6. ročník  

Přenos dat, symetrická šifra 
Identifikace barev, barevný model 
Vektorová grafika 
Zjednodušení zápisu, kontrolní součet 
Binární kód, logické A a NEBO 

 ● zakóduje a dekóduje znaky pomocí znakové sady  
 ● zašifruje a dešifruje text pomocí několika šifer  
 ● zakóduje v obrázku barvy více způsoby  
 ● zakóduje obrázek pomocí základní geometrických 
tvarů  
 ● zjednoduší zápis textu a obrázku, pomocí 
kontrolního součtu ověří úplnost zápisu  
 ● ke kódování využívá i binární čísla  

Data v grafu a tabulce 
Evidence dat, názvy a hodnoty v tabulce 
Kontrola hodnot v tabulce 
Filtrování, řazení a třídění dat 
Porovnání dat v tabulce a grafu 
Řešení problémů s daty 

Žákyně/žák:  
 ● najde a opraví chyby u různých interpretací týchž 
dat (tabulka versus graf)  
 ● odpoví na otázky na základě dat v tabulce  
 ● popíše pravidla uspořádání v existující tabulce  
 ● doplní podle pravidel do tabulky prvky, záznamy  
 ● navrhne tabulku pro záznam dat  
 ● propojí data z více tabulek či grafů  

Školní informační systém, uživatelé, činnosti, práva, 
databázové relace 

Žákyně/žák:  
 ● popíše pomocí modelu alespoň jeden informační 
systém, s nímž ve škole aktivně pracují  
 ● pojmenuje role uživatelů a vymezí jejich činnosti a s 
tím související práva  

● Datové a programové soubory a jejich asociace v 
operačním systému 
● Správa souborů, struktura složek 
● Instalace aplikací 
● Domácí a školní počítačová síť 
● Fungování a služby internetu 
● Princip e-mailu 
● Přístup k datům: metody zabezpečení přístupu, role 
a přístupová práva (vidět obsah, číst obsah, měnit 
obsah, měnit práva) 
● Postup při řešení problému s digitálním zařízením 
(např. nepropojení, program bez odezvy, špatné 
nastavení, hlášení / dialogová okna) 

Žákyně/žák:  
 ● nainstaluje a odinstaluje aplikaci  
 ● uloží textové, grafické, zvukové a multimediální 
soubory  
 ● vybere vhodný formát pro uložení dat  
 ● vytvoří jednoduchý model domácí sítě; popíše, 
která zařízení jsou připojena do školní sítě  
 ● porovná různé metody zabezpečení účtů  
 ● spravuje sdílení souborů  
 ● pomocí modelu znázorní cestu e mailové zprávy  
 ● zkontroluje, zda jsou části počítače správně 
propojeny, nastavení systému či aplikace, ukončí 
program bez odezvy  

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Tvorba mediálního sdělení 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení 

    

Informatika 7. ročník  

Výchovné a vzdělávací 
strategie 

 Kompetence k učení 

 Kompetence k řešení problémů 

 Kompetence komunikativní 

 Kompetence sociální a personální 

 Kompetence občanské 

 Kompetence pracovní 

Učivo ŠVP výstupy 

Přenos informací, standardizované kódy 
Znakové sady 
Přenos dat, symetrická šifra 
Identifikace barev, barevný model 

Žákyně/žák:  
 ● rozpozná zakódované informace kolem sebe  
 ● zakóduje a dekóduje znaky pomocí znakové sady  
 ● zašifruje a dešifruje text pomocí několika šifer  



Informatika 7. ročník  

Vektorová grafika 
Zjednodušení zápisu, kontrolní součet 
Binární kód, logické A a NEBO 

 ● zakóduje v obrázku barvy více způsoby  
 ● zakóduje obrázek pomocí základní geometrických 
tvarů  
 ● zjednoduší zápis textu a obrázku, pomocí 
kontrolního součtu ověří úplnost zápisu  
 ● ke kódování využívá i binární čísla  

Data v grafu a tabulce 
Evidence dat, názvy a hodnoty v tabulce 
Kontrola hodnot v tabulce 
Filtrování, řazení a třídění dat 
Porovnání dat v tabulce a grafu 
Řešení problémů s daty 

Žákyně/žák:  
 ● najde a opraví chyby u různých interpretací týchž 
dat (tabulka versus graf)  
 ● odpoví na otázky na základě dat v tabulce  
 ● popíše pravidla uspořádání v existující tabulce  
 ● doplní podle pravidel do tabulky prvky, záznamy  
 ● navrhne tabulku pro záznam dat  
 ● propojí data z více tabulek či grafů  

Školní informační systém, uživatelé, činnosti, práva, 
databázové relace 

Žákyně/žák:  
 ● popíše pomocí modelu alespoň jeden informační 
systém, s nímž ve škole aktivně pracují  
 ● pojmenuje role uživatelů a vymezí jejich činnosti a s 
tím související práva  

● Datové a programové soubory a jejich asociace v 
operačním systému 
● Správa souborů, struktura složek 
● Instalace aplikací 
● Domácí a školní počítačová síť 
● Fungování a služby internetu 
● Princip e-mailu 
● Přístup k datům: metody zabezpečení přístupu, role 
a přístupová práva (vidět obsah, číst obsah, měnit 
obsah, měnit práva) 
● Postup při řešení problému s digitálním zařízením 
(např. nepropojení, program bez odezvy, špatné 
nastavení, hlášení / dialogová okna) 

Žákyně/žák:  
 ● nainstaluje a odinstaluje aplikaci  
 ● uloží textové, grafické, zvukové a multimediální 
soubory  
 ● vybere vhodný formát pro uložení dat  
 ● vytvoří jednoduchý model domácí sítě; popíše, 
která zařízení jsou připojena do školní sítě  
 ● porovná různé metody zabezpečení účtů  
 ● spravuje sdílení souborů  
 ● pomocí modelu znázorní cestu e mailové zprávy  
 ● zkontroluje, zda jsou části počítače správně 
propojeny, nastavení systému či aplikace, ukončí 
program bez odezvy  

    

Informatika 8. ročník  

Výchovné a vzdělávací 
strategie 

 Kompetence pracovní 

 Kompetence občanské 

 Kompetence sociální a personální 

 Kompetence komunikativní 

 Kompetence k řešení problémů 

 Kompetence k učení 

Učivo ŠVP výstupy 

Přenos informací, standardizované kódy 
Znakové sady 
Přenos dat, symetrická šifra 
Identifikace barev, barevný model 
Vektorová grafika 
Zjednodušení zápisu, kontrolní součet 
Binární kód, logické A a NEBO 

Žákyně/žák:  
 ● rozpozná zakódované informace kolem sebe  
 ● zakóduje a dekóduje znaky pomocí znakové sady  
 ● zašifruje a dešifruje text pomocí několika šifer  
 ● zakóduje v obrázku barvy více způsoby  
 ● zakóduje obrázek pomocí základní geometrických 
tvarů  
 ● zjednoduší zápis textu a obrázku, pomocí 
kontrolního součtu ověří úplnost zápisu  
 ● ke kódování využívá i binární čísla  



Informatika 8. ročník  

Data v grafu a tabulce 
Evidence dat, názvy a hodnoty v tabulce 
Kontrola hodnot v tabulce 
Filtrování, řazení a třídění dat 
Porovnání dat v tabulce a grafu 
Řešení problémů s daty 

Žákyně/žák:  
 ● najde a opraví chyby u různých interpretací týchž 
dat (tabulka versus graf)  
 ● odpoví na otázky na základě dat v tabulce  
 ● popíše pravidla uspořádání v existující tabulce  
 ● doplní podle pravidel do tabulky prvky, záznamy  
 ● navrhne tabulku pro záznam dat  
 ● propojí data z více tabulek či grafů  

Školní informační systém, uživatelé, činnosti, práva, 
databázové relace 

Žákyně/žák:  
 ● popíše pomocí modelu alespoň jeden informační 
systém, s nímž ve škole aktivně pracují  
 ● pojmenuje role uživatelů a vymezí jejich činnosti a s 
tím související práva  

● Datové a programové soubory a jejich asociace v 
operačním systému 
● Správa souborů, struktura složek 
● Instalace aplikací 
● Domácí a školní počítačová síť 
● Fungování a služby internetu 
● Princip e-mailu 
● Přístup k datům: metody zabezpečení přístupu, role 
a přístupová práva (vidět obsah, číst obsah, měnit 
obsah, měnit práva) 
● Postup při řešení problému s digitálním zařízením 
(např. nepropojení, program bez odezvy, špatné 
nastavení, hlášení / dialogová okna) 

Žákyně/žák:  
 ● nainstaluje a odinstaluje aplikaci  
 ● uloží textové, grafické, zvukové a multimediální 
soubory  
 ● vybere vhodný formát pro uložení dat  
 ● vytvoří jednoduchý model domácí sítě; popíše, 
která zařízení jsou připojena do školní sítě  
 ● porovná různé metody zabezpečení účtů  
 ● spravuje sdílení souborů  
 ● pomocí modelu znázorní cestu e mailové zprávy  
 ● zkontroluje, zda jsou části počítače správně 
propojeny, nastavení systému či aplikace, ukončí 
program bez odezvy  

    

Informatika 9. ročník  

Výchovné a vzdělávací 
strategie 

 Kompetence pracovní 

 Kompetence občanské 

 Kompetence sociální a personální 

 Kompetence komunikativní 

 Kompetence k řešení problémů 

 Kompetence k učení 

Učivo ŠVP výstupy 

Mediální sdělení 
Fake News a dezinformace 
Sociální sítě a Internet 
Rizika kyberprostoru 
Reklama 
Propaganda 

- při vyhledávání na internetu hodnotí, srovnává fakta, 
rozlišuje podstatné od nepodstatného, data ověřuje 
pomocí různých věrohodných zdrojů, dbá na 
správnost a přesnost získaných i vytvářených dat  
 - srovnává získané údaje z reklam s praktickými 
zkušenostmi a teoretickými znalostmi  
 - rozlišuje realitu od fikce, zaujímá vlastní postoj a 
názor k příslušné problematice  

Učivo 
Hardware a software 
● Složení současného počítače a principy fungování 
jeho součástí 
● Operační systémy: funkce, typy, typické využití 
● Komprese a formáty souborů 
● Fungování nových technologií kolem mě (např. 
smart technologie, virtuální realita, internet věcí, 
umělá inteligence) 

Žákyně/žák:  
 ● pojmenuje části počítače a popíše, jak spolu souvisí  
 ● vysvětlí rozdíl mezi programovým a technickým 
vybavením  
 ● diskutuje o funkcích operačního systému a popíše 
stejné a odlišné prvky některých z nich  
 ● na příkladu ukáže, jaký význam má komprese dat  
 ● popíše, jak fungují vybrané technologie z okolí, 
které považuje za inovativní  



Informatika 9. ročník  

Sítě 
● Typy, služby a význam počítačových sítí 
● Fungování sítě: klient, server, switch, paketový 
přenos dat, IP adresa 
● Struktura a principy Internetu, datacentra, cloud 
● Web: fungování webu, webová stránka, webový 
server, prohlížeč, odkaz/URL 
● Princip cloudové aplikace (např. e mail, e-shop, 
streamování) 
Bezpečnost 
● Bezpečnostní rizika: útoky (cíle a metody útočníků), 
nebezpečné aplikace a systémy 
● Zabezpečení počítače a dat: aktualizace, antivir, 
firewall, zálohování a archivace dat 
Digitální identita 
● Digitální stopa: sledování polohy zařízení, záznamy o 
přihlašování a pohybu po internetu, sledování 
komunikace, informace o uživateli v souboru 
(metadata); sdílení a trvalost (nesmazatelnost) dat 
● Fungování a algoritmy sociálních sítí, vyhledávání a 
cookies 

 ● na schematickém modelu popíše princip zasílání dat 
po počítačové síti  
 ● vysvětlí vrstevníkovi, jak fungují některé služby 
internetu  
 ● diskutuje o cílech a metodách hackerů  
 ● vytvoří myšlenkovou mapu prvků zabezpečení 
počítače a dat  
 ● diskutuje, čím vším vytváří svou digitální stopu  

     

 


