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Vzdělávací oblast INFORMATIKA

Informační a komunikační technologie
Informatika s časovou dotací 2+4
klíčová kompetence: digitální kompetence
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Zahájení od 1. září 2023 ve všech ročnících prvního stupně ZŠ. 

Zahájení od 1. září 2024 ve všech ročnících druhého stupně ZŠ. 

Platné od 1. září 2022 gymnázia (nejpozději od 1. září 2025). 

Zahájení nejpozději od 1. září 2025 gymnázia (nižší stupeň i vyšší stupeň)
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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
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Víme co jsou 
data

Evidujeme 
data

Kontrolujeme 
data

Filtrujeme a 
řadíme data

Porovnáváme 
a 

prezentujeme

Řešíme 
problémy
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Víme co jsou 
data

Evidujeme data
Kontrolujeme 

data

Filtrujeme a 
řadíme data

Porovnáváme a 
prezentujeme

Řešíme 
problémy
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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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• tatáž data mohou mít různé označení
• tatáž data mohou nabývat různé podoby
• žák nalezne společné označení pro soubor dat
• žák získá informace na základě dat 
• žák spojí data různého druhu
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Počítejte s námi | Minisčítání (miniscitani.cz)

https://www.miniscitani.cz/pocitejte-s-nami


❖akce Českého statistického úřadu – https://www.miniscitani.cz/

❖pro žáky ve věku 9 až 15 let

Kolik času trávíš denně na internetu nebo hraním počítačových her?

https://www.miniscitani.cz/
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• zjisti data z obrázku
• zjisti data z tabulky
• zjisti data z grafu
• zjisti data z textu



22

https://pracesdaty.zcu.cz/index.php/co-jsou-data/19-data-priklad-4

https://pracesdaty.zcu.cz/index.php/co-jsou-data/19-data-priklad-4
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▪ vytvoření tabulky – ZDE

▪ vytvoření tabulky - ZDE

https://pracesdaty.zcu.cz/index.php/evidujeme-data/31-evidujeme-priklad-6
https://pracesdaty.zcu.cz/index.php/evidujeme-data/31-evidujeme-priklad-6


▪ Zjistěte IP adresy URL adresy
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Kódování dat - připomenutí
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Máte to namalované 
☺?
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Z příkladu s písmeny již asi tušíte, že nějak 
podobně počítač kóduje také barvy.

Vše v počítači je zakódováno pomocí čísel.

Tedy i barvy mají svá čísla.

Kódování barev – příklad:

Barva Kód

◼ 000000

◼ 880000

◼ 008800

◼ 000088

◼ 999900

◼ 009999

◼ 990099

◼ 999999

◼ 358745

… a miliony dalších barev.

Co je zde (počítačovým kódem) namalováno? 
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Data mohou být různými způsoby kódována. Abychom datům porozuměli, musíme 
kódu rozumět.



41



42



43



44



45



46



47



48



49

• základní formátování tabulky
• adresa buňky
• řady
• absolutní a relativní formátování
• základní funkce – SUM, MIN, MAX, Průměr, Počty
• ověřování dat, zadávání dat s výběrem
• text do sloupců
• podmíněné formátování
• funkce KDYŽ
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