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Informatika a výpočetní technika (IVT) 

Charakteristika vyučovacího předmětu 

Vyučovací předmět IVT provádí vzdělávací oblast Informatika a informační a komunikační 

technologie. 

Vzhledem k zaměření našeho gymnázia se jedná se o předmět podpůrný, protože poznatky 

a dovednosti v něm získané studenti používají ve většině ostatních předmětů, ale 

i v soukromém životě. Do vzdělávacího obsahu jsou začleněny vybrané prvky ze všech 

průřezových témat. 

Studenti se učí používat počítač a ostatní digitální a informační technologie jako nástroje, 

které jim usnadňují získávání znalostí a dovedností v ostatních předmětech, a jsou vedeni 

k rozumnému a cílevědomému řešení problémů a ke kritickému vyhodnocování a zpracování 

poznatků. 

Studenti získají schopnosti a dovednosti, které jim umožní soustředit se na cíle své práce, a ne 

na způsob, jak je dosáhnout, a držet krok s rychlým rozvojem informačních a digitálních 

technologií i v budoucnosti. 

Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 

IVT se vyučuje povinně v 1., 2. a 3. ročníku jako samostatný předmět. 

Ve čtvrtém ročníku si studenti mohou zvolit IVT s hodinovou dotací 1 nebo 3 vyučovací 

hodiny (dále VH) týdně. 

Ročník Popis Týdně VH 

1. samostatný předmět 2,0 

2. samostatný předmět 1,5 

3. samostatný předmět 0,5 

4. volitelný předmět 3 nebo 1 

Již od prvního ročníku studenti používají ve všech předmětech počítače a digitální zařízení 

pro hledání a zpracování informací, tvorbu prezentací, referátů, fotografické a filmové 

dokumentace školních akcí a při využívání školního informačního systému atp. 

V rámci výuky v ostatních předmětech studenti zpracovávají v elektronické podobě 

laboratorní protokoly, prezentace, fotografie a videa. 
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Výchovné a vzdělávací strategie 

Způsobilosti k učení 

 učitel zaměřuje pozornost žáků nejen na výsledek, ale i na postup řešení a jeho 

srozumitelný popis, případně na alternativní způsoby řešení a zápisu 

 učitel zadává dlouhodobé úkoly s pevně stanoveným termínem vyhotovení 

a odevzdání a kontroluje jejich řádné plnění 

 učitel motivuje vhodnými úkoly žáky tak, aby využívali ke svému dalšímu vzdělávání 

široké spektrum informačních zdrojů 

 učitel záměrně zařazuje do výkladu chyby a učí žáky je odhalovat. 

 učitel vede žáky k používání vlastních poznámek při praktických činnostech 

s technikou 

 učitel vyžaduje od žáků aktivní užívání odborné terminologie jako nezbytný 

předpoklad pro samostatné studium odborných textů 

 učitel vede studenty k přijetí odpovědnosti za vlastní vzdělávání 

Způsobilosti k řešení problémů 

 učitel volí náročnost úloh tak, aby studenti byli nuceni v daném čase používat co 

nejefektivnější postupy 

 učitel není v pozici řešitele, ale pomocníka, studenti si hledají svou cestu k řešení 

úlohy 

 učitel vede studenty k vhodnému strukturování informací při řešení problémů 

a prezentování výsledků 

 učitel vede žáky k využívání učiva z jiných předmětů, zejména matematiky a cizích 

jazyků 

 učitel dává studentům neúplně zadané nebo „přezadané“ úlohy 

 učitel vede studenty k pěstování trpělivosti a pečlivosti 

Způsobilosti komunikační 

 učitel vyžaduje od studentů střídmé, jasné a logicky strukturované vyjádření 

 učitel používá skupinové vyučování, vede k dovednosti podřídit se zájmu skupiny, 

chápat potřebu efektivní spolupráce 

 učitel zařazuje samostatná vystoupení žáků – referáty 

 učitel vyžaduje věcnou argumentaci při referátech, odpovědích na dotazy atd. 

 učitel vede studenty k rozlišování informací podstatných, doplňkových a zavádějících 

 učitel rozvíjí komunikativní dovednosti řízenou diskusí k učivu, které má souvislost 

s aktuálními problémy 
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 učitel podporuje konstruktivní přístup žáků k výuce (dotazy, rozšiřující informace, 

upozornění na chybu) 

Způsobilosti sociální a personální 

 učitel procvičuje s žáky vyjadřování vlastních stanovisek (i opačných), žáci jsou 

vedeni, aby vyslechli názory druhých a přiměřeně na ně reagovali 

 učitel vede studenty k odpovídajícímu hodnocení vlastních výkonů i výkonů 

spolužáků. 

 učitel vyžaduje dodržování stanovených pravidel, např. řádů učeben apod. 

 učitel vede studenty ke schopnosti přijímat a plnit odpovědně svěřené úkoly 

 učitel vede studenty ke schopnosti přispívat k vytváření vstřícných mezilidských 

vztahů 

 učitel vyžaduje, aby studenti byli schopni řešit úlohy v různém prostředí, při různých 

podmínkách a pomocí různých nástrojů 

Způsobilost občanská 

 učitel kontroluje, zda student toleruje požadavky okolí, neuráží či neponižuje nikoho 

jiného 

 učitel při hodnocení úkolů zjišťuje, zda žák chápe a dodržuje své povinnosti při 

vystupování ve veřejném prostoru („netiketa“) 

 učitel vyžaduje, aby žák dokázal obhájit svou práci i své postupy před kolektivem 

skupiny nebo přijmout rady okolí 

 učitel vede žáky k využití prostředků IKT nejen pro potřeby dalšího vzdělávání, ale 

i pro účely uplatnění v praktickém životě 

 učitel vede žáky k respektování autorských práv a legislativy při práci s informacemi 

tím, že důsledně vyžaduje uvádění zdrojů, z nichž žák čerpá informace při své 

samostatné práci (odborné práce, prezentace, referáty) 

 učitel vyžaduje od studentů přiměřené společenské chování ve škole i mimo ni 

Způsobilosti k podnikavosti 

 učitel vede studenty vhodným metodickým postupem k ovládání základních funkcí 

digitální techniky, učí je diagnostikovat a odstraňovat základní problémy při jejím 

provozu 

 učitel seznamuje studenty s technickými pomůckami a umožní jim s nimi pracovat – 

osobní počítač, skener, tiskárna atp. 

 učitel vede studenty s ohledem na jejich věk/vyspělost k přijetí odpovědnosti za 

vlastní práci a k předvídání a přijetí důsledků vlastního jednání 



 

 

Vzdělávací obsah 

Ročník 1 

Výstupy ŠVP 

(rozpracované výstupy z RVP) 

Učivo ŠVP 

(rozpracované učivo z RVP) 

Poznámky, průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy, vazby 

DIGITÁLNÍ TECHNOLOGIE DIGITÁLNÍ TECHNOLOGIE  

Používá školní digitální techniku a školní počítače 

a síť, a ostatní dostupné vybavení v souladu se 

školním řádem a obecně závaznými normami. 

Ergonomie hygiena a bezpečnost práce s IKT 

Pravidla chování a práce v počítačové učebně a ve 

školní síti. Školní e-mail, web a knihovna. Rozvrhy 

a suplování v systému Žákovská. Další školní 

technika a služby v oblasti IKT – skener, tiskárny, 

DVP a kopírka.  

Školní řád a právní normy ČR související s oblast 

IKT. 

Bezpečnost a hygiena při práci s počítačem, 

uspořádání počítačového pracoviště. 

Osobnostní a sociální 

výchova; Poznávání a rozvoj 

vlastní osobnosti, Seberegulace, 

organizační dovednosti… 

Ekologická výchova; 

Problematika vztahů organismů 

a prostředí; Člověk a životní 

prostředí. 

ZSV, B, TV 

Při práci s výpočetní technikou využívá teoretické 

poznatky o funkcích jednotlivých složek HW a SW.  

Používá algoritmický přístup při řešení problémů 

a využívání IKT. 

Rozumí problémovým situacím a jejich možným 

příčinám, je schopen je řešit na základě svých 

znalostí a snaží se jim předcházet. 

Hardware 

Základní terminologie. 

Historie a vývoj výpočetní techniky. 

Stavba počítače, druhy počítačů. 

Základní části počítačů a počítačových periferií, 

jejich funkce, fyzikální a technologické principy 

činnosti. 

Splývání výpočetní a spotřební elektroniky. 

Základní údržba počítačů a periferií. 

Řízení spotřeby energie, recyklace hardware 

Mediální výchova; 

Média mediální produkce; 

Mediální produkty a jejich 

významy; Role médií 

v moderních dějinách. 

Ekologická výchova; Člověk 

a životní prostředí. 

D, F 



 

 

Výstupy ŠVP 

(rozpracované výstupy z RVP) 

Učivo ŠVP 

(rozpracované učivo z RVP) 

Poznámky, průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy, vazby 

 Informatika 

Informace, zpracování a uchovávání informací, 

jednotky, paměťová média, biologické a umělé 

informační systémy. 

Teoretická a aplikovaná informatika. 

Číselné soustavy. 

Osobnostní a sociální 

výchova; Sociální komunikace. 

ZSV, F, B, M 

 Software 

Základní terminologie. 

Operační systémy, druhy, funkce, uživatelské 

rozhraní, vývoj. Souborové systémy. 

Uživatelská rozhraní a ovládání OS. Základy správy 

a údržby OS. 

Druhy programů, šíření a nabývání programů. 

Práce s jednoduchými programy a kopírování 

informací mezi nimi. 

Mediální výchova; Účinky 

mediální produkce a vliv médií. 

ZSV 

 Údržba a ochrana dat 

Pojem soubor, složka a disk. Práce se soubory 

a složkami a jejich vlastnosti. 

Typy souborů, mezinárodní standardy. 

Šifrování, komprimování a zálohování dat. 

Malware a softwarová a hardwarová ochrana proti 

němu.  

Mediální výchova; Mediální 

produkty a jejich význam. 

VV 



 

 

Výstupy ŠVP 

(rozpracované výstupy z RVP) 

Učivo ŠVP 

(rozpracované učivo z RVP) 

Poznámky, průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy, vazby 

Rozumí principům a možnostem jednotlivých 

technologií, zná jejich omezení a rizika spojená 

s jejich používáním  

zná a respektuje pravidla skupinové komunikace. 

Informační sítě 

Počítačové sítě a internet. Topologie sítí, protokoly, 

IP adresa, DNS. 

Práce v místní síti a internetu, sdílení, zabezpečení, 

vyhledávání. 

Služby internetu: e-mail, IM, chat, IP telefonie, FTP. 

Výchova k myšlení 

v evropských a globálních 

souvislostech; Globální 

problémy, jejich příčiny 

a důsledky; Vzdělávání 

v Evropě a ve světě; 

Psychosociální aspekty 

interkulturality. 

Multikulturní výchova; Vztah 

k multilingvní situaci 

a spolupráci… 

Mediální výchova; Uživatelé. 

F, ZSV 

 Digitální svět 

Používání různých digitálních zařízení (mobil, 

digitální fotoaparát, skener, tiskárna, DVP, 

interaktivní tabule a kopírka) ve vzdělávání a 

výuce, a přenos dat mezi nimi. 

Mediální výchova; Uživatelé 

Ekologická výchova; Člověk 

a životní prostředí. 

F 

ZDROJE A VYHLEDÁVÁNÍ INFORMACÍ, 

KOMUNIKACE 

ZDROJE A VYHLEDÁVÁNÍ INFORMACÍ, 

KOMUNIKACE 

 

Používá dostupné zdroje informací (nejen 

elektronické), zejména veřejné databáze, 

internetové zdroje, školní a volně šířený software 

pro vyhledávání informací a ověřování jejich kvality 

a relevance. Pracuje s více zdroji informací a je 

Internet 

Služby internetu: e-mail, web, wiki, vyhledávače. 

Osobnostní a sociální 

výchova; Seberegulace, 

organizační dovednosti 

a efektivní řešení problémů, 

Sociální komunikace, Morálka 

všedního dne. 

Sdílení odborných informací 

Základní schémata komunikace – diskusní skupiny, 

chat, blog, IM, internetová telefonie a televize, 

„sociální sítě“, „cloud computing“ atd. 



 

 

Výstupy ŠVP 

(rozpracované výstupy z RVP) 

Učivo ŠVP 

(rozpracované učivo z RVP) 

Poznámky, průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy, vazby 

schopen ověřit jejich věrohodnost a faktickou 

správnost. 

Informace 

Ověřování a hodnocení informací, práce s více 

zdroji, relevance. Využívání klasických a 

elektronických informačních zdrojů. Citování 

informačních pramenů. 

Mediální výchova; Mediální 

produkty a jejich významy – 

klamavá reklama 

ZSV 

Informační etika a legislativa 

Autorský zákon a zákon na ochranu osobních 

informací, netiketa. Bezpečná práce s internetem. 

ZPRACOVÁNÍ A PREZENTACE INFORMACÍ ZPRACOVÁNÍ A PREZENTACE INFORMACÍ  

Respektuje a používá typografická, pravopisná, 

gramatická a kompoziční pravidla. 

Chápe odlišnost prezentace a textového 

dokumentu. 

Publikování 

Písmo, základní typografická pravidla, kompozice, 

zlatý řez. Textová dokument a prezentace. 

Multikulturní výchova; 

Základní problémy 

sociokulturních rozdílů. 

Mediální výchova; Média 

a mediální produkce. 

Č, A, ZSV, VV 

Ovládá základy práce s textem, tabulkami 

a vloženými grafickými objekty v textovém editoru. 

Aplikační software pro práci s informacemi 

Základy počítačové grafiky, rastrové a vektorové 

obrázky. 

Zpracování obrázků v jednoduchém grafickém 

editoru a jejich příprava pro publikování. 

Práce s textovým editorem. 

Obsluha textového editoru, jazykové nástroje, 

formátování a úpravy znaků, odstavců a stránek, 

osnova a obsah, tabulky, vkládání a úpravy obrázků 

a malování, citace a bibliografie, hromadná 

korespondence. 



 

 

Ročník 2 

Výstupy ŠVP 

(rozpracované výstupy z RVP) 

Učivo ŠVP 

(rozpracované učivo z RVP) 

Poznámky, průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy, vazby 

TABULKOVÉ EDITORY TABULKOVÉ EDITORY  

Chápe principy tabulkového editoru a umí s jeho 

pomocí řešit jednoduché početní úkoly a vhodným 

způsobem jejich výsledky prezentovat formou 

tabulek a grafů. 

Aplikační software pro práci s informacemi 

Základy práce s tabulkovým editorem. 

Obsluha tabulkového editoru, vkládání údajů, 

formátování buněk, sloupců, řádků a listů, vkládání 

vzorců, kopírování a přemisťování vzorců, vnitřní 

funkce, práce se seznamy, grafická prezentace dat. 

Multikulturní výchova; Vztah 

k multilingvní situaci… 

Mediální výchova; Média 

a mediální produkce; Mediální 

produkty a jejich význam. 

Osobnostní a sociální 

výchova; Efektivní řešení 

problémů 

M, F 

ZDROJE A VYHLEDÁVÁNÍ INFORMACÍ, 

KOMUNIKACE 

ZDROJE A VYHLEDÁVÁNÍ INFORMACÍ, 

KOMUNIKACE 

 

Využívá nabídku informačních a vzdělávacích 

portálů, encyklopedií, databází a knihoven. 

Posuzuje aktuálnost, relevanci a věrohodnost 

informačních zdrojů a informací.  

Využívá informační a komunikační služby v souladu 

s etickými, bezpečnostními a legislativními 

požadavky. 

Informace – data a informace, relevance, 

věrohodnost informace, odborná terminologie, 

informační zdroje, informační systémy, informační 

procesy. 

Informační etika, legislativa – ochrana 

autorských práv a osobních údajů 

Multikulturní výchova; Vztah 

k multilingvní situaci… 

Mediální výchova; Média 

a mediální produkce; Mediální 

produkty a jejich význam. 

Osobnostní a sociální 

výchova; Efektivní řešení 

problémů 

M, F, ZSV 



 

 

Výstupy ŠVP 

(rozpracované výstupy z RVP) 

Učivo ŠVP 

(rozpracované učivo z RVP) 

Poznámky, průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy, vazby 

ZPRACOVÁNÍ A PREZENTACE INFORMACÍ ZPRACOVÁNÍ A PREZENTACE INFORMACÍ  

Zpracovává a prezentuje výsledky své práce 

s využitím aplikačního softwaru. 

Zpracovává a interpretuje získaná data a hledá 

souvislosti mezi nimi. 

Zpracování a prezentace informací  

Publikování – formy dokumentů a jejich struktura, 

zásady grafické a typografické úpravy dokumentu 

Software pro práci s informacemi – grafické 

editory, prezentační software, multimédia 

Multikulturní výchova; Vztah 

k multilingvní situaci… 

Mediální výchova; Média 

a mediální produkce; Mediální 

produkty a jejich význam. 

Osobnostní a sociální 

výchova; Efektivní řešení 

problémů 

Č, M, F, EV 

PRÁCE S DATY S VYUŽITÍM VÝPOČETNÍ TECHNIKY PRÁCE S DATY S VYUŽITÍM VÝPOČETNÍ TECHNIKY  

Zpracovává a prezentuje grafická data softwaru. Digitální zobrazování 

Základy digitální fotografie, pojmy dpi, ppi, barevné 

prostory, formáty fotografií (jpg, tiff…), 

komprimace, úpravy fotografií (ořez, zmenšení, 

zvetšení, ukládání, archivace, zálohování). 

Aplikační software 

Grafické editory, prezentační program a jeho 

používání. 

Publikování 

Zásady grafické úpravy dokumentů a typografie 

(souvislý text × prezentace), estetické a etické 

zásady publikování. 

Multikulturní výchova; Vztah 

k multilingvní situaci… 

Mediální výchova; Média 

a mediální produkce; Mediální 

produkty a jejich význam. 

Osobnostní a sociální 

výchova; Efektivní řešení 

problémů 

Č, M, F, EV 



 

 

Výstupy ŠVP 

(rozpracované výstupy z RVP) 

Učivo ŠVP 

(rozpracované učivo z RVP) 

Poznámky, průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy, vazby 

Využívá výpočetní techniku k analýze a zpracování 

dat. 

Volí vhodné statistické metody ke zpracování dat. 

Software pro práci s daty a jeho použití – 

zpracování dat, export a import dat, průměry, 

medián, modus, percentily, odchylky. 

Ročník 3 

Výstupy ŠVP 

(rozpracované výstupy z RVP) 

Učivo ŠVP 

(rozpracované učivo z RVP) 

Poznámky, průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy, vazby 

ZDROJE A VYHLEDÁVÁNÍ INFORMACÍ, 

KOMUNIKACE 

ZDROJE A VYHLEDÁVÁNÍ INFORMACÍ, 

KOMUNIKACE 

 

Využívá nabídku informačních a vzdělávacích 

portálů, encyklopedií, databází a knihoven. 

Posuzuje aktuálnost, relevanci a věrohodnost 

informačních zdrojů a informací.  

Využívá informační a komunikační služby v souladu 

s etickými, bezpečnostními a legislativními 

požadavky. 

Informace – data a informace, relevance, 

věrohodnost informace, odborná terminologie, 

informační zdroje, informační systémy, informační 

procesy. 

Informační etika, legislativa – ochrana 

autorských práv a osobních údajů 

Multikulturní výchova; Vztah 

k multilingvní situaci… 

Mediální výchova; Média 

a mediální produkce; Mediální 

produkty a jejich význam. 

Osobnostní a sociální 

výchova; Efektivní řešení 

problémů 

M, F, ZSV 



 

 

Výstupy ŠVP 

(rozpracované výstupy z RVP) 

Učivo ŠVP 

(rozpracované učivo z RVP) 

Poznámky, průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy, vazby 

ZPRACOVÁNÍ A PREZENTACE INFORMACÍ ZPRACOVÁNÍ A PREZENTACE INFORMACÍ  

Zpracovává a prezentuje výsledky své práce 

s využitím aplikačního softwaru. 

Zpracovává a interpretuje získaná data a hledá 

souvislosti mezi nimi. 

Zpracování a prezentace informací. 

Publikování – formy dokumentů a jejich struktura, 

zásady grafické a typografické úpravy dokumentu. 

Software pro práci s informacemi – grafické 

editory, prezentační software, multimédia. 

Multikulturní výchova; Vztah 

k multilingvní situaci… 

Mediální výchova; Média 

a mediální produkce; Mediální 

produkty a jejich význam. 

Osobnostní a sociální 

výchova; Efektivní řešení 

problémů 

Č, M, F, EV 

PRÁCE S DATY S VYUŽITÍM VÝPOČETNÍ TECHNIKY PRÁCE S DATY S VYUŽITÍM VÝPOČETNÍ TECHNIKY  

Zpracovává a prezentuje grafická data softwaru. Digitální zobrazování 

Základy digitální fotografie, pojmy dpi, ppi, barevné 

prostory, formáty fotografií (jpg, tiff…), 

komprimace, úpravy fotografií (ořez, zmenšení, 

zvetšení, ukládání, archivace, zálohování). 

Aplikační software 

Grafické editory, prezentační program a jeho 

používání. 

Publikování 

Zásady grafické úpravy dokumentů a typografie 

(souvislý text × prezentace), estetické a etické 

zásady publikování. 

Multikulturní výchova; Vztah 

k multilingvní situaci… 

Mediální výchova; Média 

a mediální produkce; Mediální 

produkty a jejich význam. 

Osobnostní a sociální 

výchova; Efektivní řešení 

problémů 

Č, M, F, EV 



 

 

Výstupy ŠVP 

(rozpracované výstupy z RVP) 

Učivo ŠVP 

(rozpracované učivo z RVP) 

Poznámky, průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy, vazby 

Využívá výpočetní techniku k analýze a zpracování 

dat. 

Volí vhodné statistické metody ke zpracování dat. 

Software pro práci s daty a jeho použití – 

zpracování dat, export a import dat, charakteristiky 

polochy a variability. 

 


