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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
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Jak pokladna ví, kolik stojí zboží v košíku?

Jak paní kuchařky ví, kolik je ještě obědů na výdej?

Jak sociální síť ví,  co nám má zobrazovat za data?

Je v knihovně moje oblíbená kniha?

Jak při objednávání lístků do kina nepůjde objednat několik lístků na jedno sedadlo?
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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/1K3ZwvNJYDK4B8j7k0TEhb9J-

UTvdc1mkafWPktTuLxQ/edit?usp=sharing

SKUPINOVÁ AKTIVITA

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


❖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/1K3ZwvNJYDK4B8j7k0TEhb9J-

UTvdc1mkafWPktTuLxQ/edit?usp=sharing

SKUPINOVÁ AKTIVITA

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


KVĚTEN, ČERVEN, ČERVENEC, SRPEN, ZÁŘÍ

❖Které slovo nepatří mezi ostatní?

❖Najdi měsíc, který nepatří mezi ostatní.

❖Můžeme měsíce rozdělit do nějakých skupin?





❖jednotná a přesná informovanost

❖rychlá obnova informací

❖rychlé nasazení nových funkcí

❖řešení složitých rozhodovacích procesů
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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


• 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
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pracovní list

https://d.docs.live.net/a0d0411cc3da64ef/skolni_rok_2021_2022/kabinety/24%20hodinové%20kurzy_1stupen/informační%20systémy_prace%20s%20daty/DataGrafy_listy.pdf
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DATABÁZE
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Objektům říkáme ENTITY - POLE
INSTANCE reprezentuje ENTITU - ZÁZNAMY
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https://pracesdaty.zcu.cz/index.php/porovnavame-a-
dokazeme-prezentovat/30-porovnavame-priklad-6

https://pracesdaty.zcu.cz/index.php/porovnavame-a-dokazeme-prezentovat/30-porovnavame-priklad-6
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CODA.IO
ACCESS
LibreOffice Base
MySQL
Airtable
Notion

CODA.IO
• bohatší a jednodušší automatizace základních úkolů
• v samostatných buňkách lze pracovat s rozšířenější 

paletou typů – formátování textů, obrázků,…
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• tabulka databáze
• záznam
• formáty polí – text, datum, číslo, ANO/NE, …
• import/export dat
• filtrování dat v databázi
• dotaz v databázi
• formulář
• sestava
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Pracujeme s daty (aktivita č. 26, str. 172)

❖v rámci publikace s náměty pro 1. stupeň (gramotnosti.pro)

❖sbíráme data a zpracováváme je do tabulek a grafů

https://clanky.rvp.cz/wp-content/upload/prilohy/22918/publikace___1_stupen_zs.pdf


❖informatická soutěž – https://www.ibobr.cz/

❖gradované úlohy, metodika, archív úloh s řešením i vysvětlením

ARCHIV, ROČNÍK 2017

https://www.ibobr.cz/
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https://pracesdaty.zcu.cz/index.php/porovnavame-a-
dokazeme-prezentovat/30-porovnavame-priklad-6

https://pracesdaty.zcu.cz/index.php/porovnavame-a-dokazeme-prezentovat/30-porovnavame-priklad-6

