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https://forms.office.com/r/qniLNLBzs8

https://forms.office.com/r/qniLNLBzs8
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modernizovat obsah vzdělávání

rozvíjet kritické myšlení

rozvíjet práce s informacemi

klást důraz na spolupráci

podporovat kompetence k celoživotnímu učení

základem učení je jádrové učivo - gramotnosti 
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Digitální kompetence

používaná digitální zařízení, aplikace a služby; rozhoduje, které 
technologie pro jakou činnost či řešený problém použít

Data, informace a modelování

Algoritmizace a programování

Informační systémy

Digitální technologie

získává, vyhledává, kriticky posuzuje, spravuje a sdílí data, 
informace a digitální obsah

vytváří a upravuje digitální obsah, kombinuje různé formáty, 
vyjadřuje se za pomoci digitálních prostředků

využívá digitální technologie, aby si usnadnil práci, 
zautomatizoval rutinní činnosti, zkvalitnil výsledky své práce

chápe význam digitálních technologií, kriticky hodnotí jejich 
přínosy a reflektuje rizika jejich využívání

předchází situacím ohrožujícím bezpečnost zařízení, dat a 
zdraví žáka, v digitálním prostředí jedná eticky



Digitální gramotností rozumíme soubor digitálních kompetencí (vědomostí, dovedností, postojů, 

hodnot), které jedinec potřebuje k bezpečnému, sebejistému, kritickému a tvořivému využívání 

digitálních technologií při práci, při učení, ve volném čase i při svém zapojení do společenského 

života.

Digitální kompetence chápeme jako průřezové klíčové kompetence, tj. kompetence, bez kterých 

není možné rozvíjet u dětí a žáků plnohodnotně další klíčové kompetence. Jejich základní 

charakteristikou je aplikace – využití digitálních technologií při nejrůznějších činnostech, při řešení 

nejrůznějších problémů. 

Z toho plyne i jejich proměnlivost v čase v závislosti na tom, jak se mění způsob a šíře využívání 

digitálních technologií ve společnosti a v životě člověka.
Umím psát v 

textovém 
editoru

životopis
hromadná 

korespondence
post na 

Facebook

oslovím 
zákazníky 
emailem

…



Informatické myšlení pojímáme jako způsob uvažování, které jedinci umožňuje rozpoznávat informatické 
aspekty světa a využívat informatických prostředků k porozumění a uvažování o přirozených i umělých 
systémech a procesech.
Informaticky myslící jedinec (žák) při řešení nejrůznějších životních situací cílevědomě a systematicky volí a 
uplatňuje optimální postupy (často s využitím digitálních technologií)

• Rozpoznávat a formulovat problémy s ohledem na jejich řešitelnost
• Získávat, zaznamenávat, uspořádávat, strukturovat, předávat data a informace
• Rozkládat systémy a procesy na části, odhalovat jejich vztahy a strukturu, modelovat situace
• Vytvářet a formulovat postupy a řešení, která lze přenechat k vykonání jinému člověku nebo stroji
• Vytvářet formální popisy skutečných situací a pracovních postupů
• Testovat, analyzovat, vyhodnocovat, porovnávat a vylepšovat uvažovaná řešení



Digitální 
technologie

Informační 
systémy

Data, informace
a modelování

Algoritmizace
a programování



❖Na prvním stupni základního vzdělávání si žáci prostřednictvím her,

experimentů, diskusí a dalších aktivit vytvářejí první představy

o způsobech, jakými se dají data a informace zaznamenávat,

a objevují informatické aspekty světa kolem nich.

❖Postupně si žáci rozvíjejí schopnost popsat problém, analyzovat ho

a hledat jeho řešení. Ve vhodném programovacím prostředí si ověřují

algoritmické postupy.

❖Informatika také společně s ostatními obory pokládá základy

uživatelských dovedností. Poznáváním, jak se s digitálními

technologiemi pracuje, si žáci vytvářejí základ pro pochopení

informatických konceptů.



❖děti získávají zkušenosti, objevují nové koncepty

❖činnostní, zážitkové metody → budují si představy

❖přirozené propojování různých předmětů

❖za novými pojmy by neměla stát definice, ale zkušenost

❖vše jsou to pouze PREKONCEPTY, stejné oblasti se budou rozvíjet

na 2. i 3. stupni (vývojové kontinuum)

❖učitel je v roli průvodce (měl by to být prvostupňový)

❖vše by mělo být vystavěno na známých věcech, abstrakci necháme

na 2. stupeň (založit vše na tom co děti znají)
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www.rvp.cz

www.imysleni.cz

https://www.edu.cz/digitalizujeme/

https://www.ibobr.cz/

gramotnosti  -https://gramotnosti.pro/

https://www.ibobr.cz/test/archiv

http://www.rvp.cz/
http://www.imysleni.cz/
https://www.edu.cz/digitalizujeme/
https://www.ibobr.cz/
https://gramotnosti.pro/
https://www.ibobr.cz/test/archiv
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Data jsou vlastnosti objektů, které jsou reprezentovány pomocí znaků nebo signálů.

Informace je podmnožinou dat. Informace snižuje naši nejistotu, neznalost.

Data mohu mít, ale nemusí to být pro mě informace. 
Pokud jim nerozumím, nejsou pro mě informací.
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• věci kolem nás můžeme pouze pozorovat – obrazy, hudba, krajina, ..
• o věcech také můžeme zjišťovat různé údaje - DATA

Data mohou mít různou 
podobu:

• obrázky
• texty
• hudba
• grafy
• tabulky



Data mohou mít různou podobu:

• obrázky
• texty
• hudba
• grafy
• tabulky
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• data se mohou měnit
• data mohou být i chybná
• data je dobré někde zapisovat – tabulka?
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Co je to informační systém?

IS je soubor lidí, hardware, programů, dat, procesů zabezpečující zpracování 
dat pro potřeby uživatelů a jejich rozhodování.

Evidence dat.
IS na základní škole

Databáze
Jsou vzájemně provázané tabulky, určitý sklad informací



INFORMAČNÍ SYSTÉMY

systém pro sběr

a zpracování informací

● informační systém školy

(Bakaláři, Škola online, …)

SYSTÉMY

množina prvků s nějakými vztahy

● zvířata u rybníka

● slova nadřazená a podřazená

● potravní řetězec

● podnebné pásy

● rodina, škola



❖vytvořte systém ŽIVOT U RYBNÍKA

❖využijte jamboard

❖vložte či nakreslete obrázek rybníka

❖přidejte barevné lístečky se jmény

živočichů a rostlin

❖práce s kritérii, třídění objektů na základě kritérií, dělení do skupin

❖https://jamboard.google.com/d/1K3ZwvNJYDK4B8j7k0TEhb9J-

UTvdc1mkafWPktTuLxQ/edit?usp=sharing SKUPINOVÁ AKTIVITA

https://jamboard.google.com/d/1K3ZwvNJYDK4B8j7k0TEhb9J-UTvdc1mkafWPktTuLxQ/edit?usp=sharing




❖vytvořte systém školní jídelny

❖využijte jamboard

❖přidejte barevné lístečky které tvoří systém školní jídelny

❖práce s kritérii, třídění objektů na základě kritérií, dělení do skupin

❖co mají společného některé části sítě

❖https://jamboard.google.com/d/193yqaMwOg-

5xyb4EoPMBFkHaWWztj3HcWGOD96bgnew/viewer?f=0

SKUPINOVÁ AKTIVITA



❖vytvořte systém školní PC sítě

❖využijte jamboard

❖vložte či nakreslete obrázek částí počítačových sítí

❖přidejte barevné lístečky částmi školní PC sítě

❖práce s kritérii, třídění objektů na základě kritérií, dělení do skupin

❖co mají společného některé části sítě

❖https://jamboard.google.com/d/193yqaMwOg-

5xyb4EoPMBFkHaWWztj3HcWGOD96bgnew/viewer?f=0

SKUPINOVÁ AKTIVITA



SKUPINOVÁ AKTIVITA

❖zapište do jamboard



KVĚTEN, ČERVEN, ČERVENEC, SRPEN, ZÁŘÍ

❖Které slovo nepatří mezi ostatní?

❖Najdi měsíc, který nepatří mezi ostatní.

❖Můžeme měsíce rozdělit do nějakých skupin?







• pondělí
• hra na trubku
• příprava do školy

• úterý
• florbal
• příprava do školy

• středa
• procházka se psem
• příprava do školy

• čtvrtek
• příprava do školy

• pátek
• úklid

• sobota
• výlet s rodinou 

• neděle
• příprava do školy

https://coggle.it/

https://coggle.it/
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Co se může během zápisu pokazit?

Pro koho je informace důležitá?
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Jak vytvořit cedulku na týdenní úklid v domě?

• Rizika takovéhoto řešení.
• Jaké jsou přednosti tohoto řešení?
• Jaké mohou nastat komplikace?
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gymnastika – soustředění
restaurace – rezervace
objednávka obědů
prodejní doba obchodů
rodinný nákup
referáty
pronájem tělocvičny

https://ucimeseit.cz/mbasovnikova/7.3.2022/index.html
https://ucimeseit.cz/pehavelk/7.3.2022/index.html
https://ucimeseit.cz/ghorvathova/7.3.2022/index.html
https://ucimeseit.cz/ijanu/7.3.2022/index.html
http://ucimeseit.cz/mijanu/7.3.2022/index.html
https://ucimeseit.cz/klapackova/7.3.2022/index.html
https://ucimeseit.cz/apetr/7.3.2022/index.html


Když děti učí telka! Pojďte se společně s mladšími žáky naučit číst ve

školním rozvrhu. Budeme pracovat s tabulkou a rozpoznávat, co

znamenají jednotlivé zkratky.

❖orientace v tabulce (co určují řádky a sloupce)

❖vkládání dat do tabulky (využíváme zkratky)

❖vyhledávání v tabulce (řízená diskuze)

❖propojení různých předmětů

https://edu.ceskatelevize.cz/video/6386-ucitelka-1-2-tr-cteme-v-rozvrhu-

hodin?vsrc=vyhledavani&amp;vsrcid=kasalov%C3%A1

https://edu.ceskatelevize.cz/video/6386-ucitelka-1-2-tr-cteme-v-rozvrhu-hodin?vsrc=vyhledavani&amp;vsrcid=kasalov%C3%A1




❖učebnice Práce s daty (Zbyněk Filipi)
https://imysleni.cz/ucebnice/prace-s-daty-pro-5-az-7-tridu-zakladni-skoly

❖různé oblasti, gradované úlohy, metodika pro učitele

❖interaktivní, okamžitá zpětná vazba

https://imysleni.cz/ucebnice/prace-s-daty-pro-5-az-7-tridu-zakladni-skoly



