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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 



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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https://www.edu.cz/rvp-ramcove-vzdelavaci-programy/revize-rvp/
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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



1. stupeň (1 hodina týdně ve 4. a 5. ročníku)

❖4 tematické celky → 1 celek cca 16 hodin

❖(doporučujeme 12–20 hodin na oblast)

❖základ každé z oblastí ve 4., rozšíření v 5. ročníku

2. stupeň (1 hodina týdně v 6. až 9. ročníku)

❖obdobné rozložení do všech ročníků

❖spirála → opakování + rozšíření



❖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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LASER
Vímá co se děje před autem a jak daleko to je.

KAMERA
Dokáže rozpoznat silnici, čáry, značky. Může 
být umístěna i na zadní části auta.

RADAR
Rozpoznává za jak dlouho se vlny vrátí. Je 
rychlejší než ultrazvuk (využití na dálnici).

ULTRAZVUK
Opět vysílá ultrazvukové vlny a počítá čas za 
jaký se vrátí. Rozpozná předměty na vozovce.
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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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Počítejte s námi | Minisčítání (miniscitani.cz)

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

• 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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Data mohou být různými způsoby kódována. Abychom datům porozuměli, musíme 
kódu rozumět.
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Jaká data můžeme zjistit o obrázku? 
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Sdílená tabulka – zaznamenat jaká data můžeme zjistit z obrázku

Sešit.xlsx

https://zs1-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/slama_miroslav_zsvratislavovo_cz/EYrHqyhWlTJJoO5NHhy1jWoBQV74PBrJ8LtodHlLTOdB3w?e=4kSTWm
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Vidíte nějaká data?
1 2 3

4 5 6

7 8 9

Sešit.xlsx

https://pracesdaty.zcu.cz/index.php/co-
jsou-data/33-data-priklad-6

https://zs1-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/slama_miroslav_zsvratislavovo_cz/EYrHqyhWlTJJoO5NHhy1jWoBQV74PBrJ8LtodHlLTOdB3w?e=4kSTWm
https://pracesdaty.zcu.cz/index.php/co-jsou-data/33-data-priklad-6
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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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https://code.org/ai

https://code.org/ai
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• kódování informací
• kódování textu a obrázků
• obrázkové modely
• systémy a technologie kolem nás
• počítačové sítě
• digitální technologie doma a ve škole
• digitální gramotnosti!!!
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• Najdeme kolem sebe příklady, kde se potkáme s informacemi zakódovanými pomocí obrázků/piktogramů?
• Jak lze zakódovat text?
• Šifrování textu – Caesarova šifra, ASCII, …
• Kódování informace číslem (bit a Byte není nutné)
• Kódování rastrového obrázku
• Kódování vektorového obrázku
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• data – jakékoliv vlastnosti objektu
• informace - je podmnožinou dat, informace snižuje 

naši nejistotu, neznalost.

Informaci můžeme zaznamenat:
• textem (symbolem)
• obrázkem
• hudbou
Informace je pak zakódovaná.



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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• modely
• pomocí grafu znázorni vztah mezi objekty

• systémy kolem nás
• počítač a počítačová síť
• mapy
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• psaní na klávesnici
• přihlášení do počítačové sítě (do počítače)
• práce v prohlížeči, vyhledávání na internetu
• základy komunikace – email
• práce v jednoduchém grafickém editoru
• týmová práce ve škole – Teams, GoogleClassroom, …
• informační systémy školy – ŠkolaOnline, Bakaláři,…


