
  

  

 

 

UČEBNÉ OSNOVY 

INFORMATIKA  
 

CHARAKTERISTIKA PREDMETU   

V predmete informatika sa prelínajú dve zložky. Jedna zložka je zameraná na získanie 

konkrétnych skúseností a zručností pri práci s počítačom i aplikáciami – na prácu s 

digitálnymi technológiami. Druhá zložka je zameraná na budovanie základov informatiky. 

Hlavne na riešenie problémov pomocou počítačov. Prvá zložka tvorí základ vyučovania 

informatiky v rámci primárneho vzdelávania a z väčšej časti sa prelína i celým nižším 

stredným vzdelávaním. Skúsenosti získané praktickou činnosťou v tejto oblasti sú potom 

dobrým predpokladom pre zvládnutie druhej zložky, ktorá má dominantné postavenie pri 

výučbe informatiky na strednej škole. Zároveň sa však druhá zložka objavuje už i v 

primárnom vzdelávaní, aj keď iba vo veľmi jednoduchej forme. Informatika zároveň 

pripravuje žiakov na to, aby korektne využívali takto nadobudnuté zručnosti a poznatky i v 

iných predmetoch.   

Vzdelávací obsah informatiky v Štátnom vzdelávacom programe je rozdelený na 

päťtematických okruhov: 

 Reprezentácie a nástroje (práca s grafikou, práca s textom, práca s 

prezentáciami, práca s tabuľkami, informácie, štruktúry;práca s multimédiami) 

 Komunikácia a spolupráca (práca s webovou stránkou, vyhľadávanie na 

webe, práca s nástrojmi na komunikáciu) 

 Algoritmické riešenie problémov (analýza problému, jazyk na zápis riešenia, 

pomocou postupnosti príkazov, pomocou cyklov, interpretácia zápisu riešenia, 

hľadanie, opravovanie chýb; pomocou vetvenia, pomocou premenných, 

pomocou nástrojov na interakciu)  

 Softvér a hardvér (práca so súbormi a priečinkami, práca v operačnom 

systéme, počítač a prídavné zariadenia, práca v počítačovej sieti a na internete, 

práca proti vírusom a špehovaniu) 

 Informačná spoločnosť (bezpečnosť a riziká, digitálne technológie v 

spoločnosti, legálnosť používania softvéru) 



 

  

Učivo v tematickom okruhu Reprezentácie a nástroje je kľúčové aj pre nižšie sekundárne 

vzdelávanie. Pojem informácia, typy informácií (textová, multimediálna, atď.), aplikácie na 

spracovanie špecifických informácií sú veľmi dôležité pre pochopenie mechanizmov pri 

riešení najrôznejších problémov pomocou, resp. prostredníctvom IKT. Žiaci by sa už od prvej 

triedy mali učiť pracovať so základnými počítačovými aplikáciami, aby:  

1. vedeli základné postupy pri práci s textom a jednoduchou prezentáciou,  

2. vedeli vytvárať jednoduché tabuľky a grafy,  

3. získali ďalšie zručnosti kreslenia v grafickom prostredí a spracovávaní grafických 

informácií,  

4. porozumeli nahrávaniu a prehrávaniu zvukov a videí,  

5. prostredníctvom didaktických hier, edukačných prostredí a encyklopédií pochopili 

využitie IKT v iných predmetoch,  

6. pomocou IKT dokázali realizovať čiastkové úlohy a výstupy z projektového 

vyučovania.  

 

Tematický okruh Komunikácia a spolupráca sa venuje využitiu nástrojov internetu na 

komunikáciu na vlastné učenie sa a aj na riešenie školských problémov, na získavanie a 

sprostredkovanie informácií.  

 Žiaci:  

1. by sa mali naučiť pracovať s elektronickou poštou,  

2. by mali pochopiť spôsob a mechanizmy vyhľadávania informácií na internete,  

3. by mali získať základné vedomosti o priamej komunikácii prostredníctvom IKT 

(rozhovory, okamžité správy),  

4. by mali poznať niektoré základné postupy pri využívaní internetu v informačnej 

spoločnosti (cestovný poriadok, mapy, internetový obchod),  

5. by si mali uvedomovať bezpečnostné riziká pri práci s internetom.  

 

V tematickom okruhu Algoritmické riešenie problémov sa žiaci zoznámia so špecifickými 

postupmi riešenia problémov prostredníctvom IKT. Zoznámia sa s pojmami ako algoritmus, 

program, programovanie. Najväčším prínosom tohto okruhu bude to, že žiaci získajú základy 

algoritmického myslenia a schopnosť uvažovať nad riešením problémov pomocou IKT. 



  

  

Naučia sa uvažovať nad rôznymi parametrami efektívnosti rôznych riešení problémov, naučia 

sa rôzne postupy a mechanizmy pri riešení úloh z rôznych oblastí.  

 

Tematický okruh Softvér a hardvér sa venuje popisu a pochopeniu mechanizmov 

informačných a komunikačných technológií.   

Žiaci by sa mali zoznámiť s princípmi fungovania:  

 

1. jednoduchého hardvéru,  

2. rôznych oblastí určenia softvéru,  

3. úlohami operačných systémov (napr. práca so súbormi a priečinkami),  

4. lokálnej siete a internetu.  

 

Tematický okruh Informačná spoločnosť sa nachádza v prieniku informatiky a občianskej 

výchovy. Zaoberá sa etickými, morálnymi a spoločenskými aspektmi informatiky.  

Oboznamuje s možnými rizikami a metódami na riešenie týchto rizík.   

Žiaci by mali:  

1. oboznámiť sa s využitím IKT v najrôznejších oblastiach znalostnej spoločnosti,  

2. pochopiť, že používanie IKT si vyžaduje kritický a zvažujúci postoj k dostupným 

informáciám,  

3. viesť k zodpovednému používaniu interaktívnych médií – rozumieť rizikám, ktoré sa 

tu nachádzajú.  

 

Reprezentácie a nástroje Pojmy:  

• typy informácií, reprezentácia, bit, bajt  

• formátovanie textu, nadpisy, odrážky, obrázky v texte  

• grafická informácia, fotografia, animácia  

• informácie v tabuľkách, bunka, vzťahy medzi bunkami, grafy  

• úprava zvukov, hudobný formát, prehrávanie a vytváranie videa  

• prezentácia, snímka, prezentačný program, prezentácia na webe  

• encyklopédia, odkazy  

Vlastnosti a vzťahy, postupy a metódy:  



 

  

• vytvorenie plagátu, vizitky, pozvánky  

• úprava fotografií, koláž, texty v obrázkoch  

• vytvorenie alebo prerozprávanie príbehu ako prezentácia  

• hľadanie slova, pojmu v tabuľke, v dokumente, v encyklopédii, hľadanie titulu v 

elektronickej knižnici  

• edukačné prostredia pre iné predmety (napr. dynamická geometria, fyzikálne 

experimenty, práca s mapami, trenažéry pre cudzí jazyk)  

•  

Komunikácia a spolupráca Pojmy:  

• elektronická pošta, adresár príjemcov, príloha správy  

• webová adresa, katalógy, portály, vyhľadávače  

• rozhovor (chat), okamžitá správa (ICQ) Vlastnosti a vzťahy, postupy a metódy:  

• formátovanie emailovej správy  

• školský web, weby inštitúcií, edukačný portál, vyhľadávanie pomocou google  

• rozhovor (chat) so spolužiakmi v triede, okamžité správy so spolužiakmi a učiteľom  

• prechádzanie a hľadanie v internetovom obchode (knihy, filmy, hudba, elektronika, 

hračky).  

 

Algoritmické riešenie problémov Pojmy:  

• postup riešenia, etapy riešenia problémov  

• programovací jazyk, elementárny príkaz, postupnosť, procedúra, cyklus  

• zložitosť riešenia problému  

Vlastnosti a vzťahy, postupy a metódy:  

• v detskom programovacom prostredí riešenie úloh s opakovaním nejakých činností, 

zoskupovanie častí riešenia do procedúr   

• porovnanie času trvania rôznych riešení problému   

 

Softvér a hardvér Pojmy:  

• vstupno/výstupné zariadenia, skener  

• oblasti aplikácií softvéru  



  

  

• operačný systém, používateľ, prihlasovanie do systému, správca úloh  

• priečinok, disk, CD, usb-pamäťový kľúč, archív  

• lokálna sieť, zdieľanie súborov v triede  

• princípy fungovania internetu, adresa, doména, IP, http, ftp, smtp  

• formáty súborov   

Vlastnosti a vzťahy, postupy a metódy:  

• porovnávanie periférií podľa ich určenia a kapacít  

• práca so skenerom, jednoduché princípy fungovania skenera  

• naštartovanie operačného systému, prihlásenie a odhlásenie používateľa  

• spúšťanie naraz viac aplikácií, sledovanie behu aplikácií v správcovi úloh  

• ukladanie informácií na rôzne média, porovnanie kapacít a rýchlosti ukladania  

• vytváranie archívov, výber z archívu, rozbaľovanie archívu  

• práca so súbormi v lokálnej sieti triedy  

• logické princípy fungovania internetu, zisťovanie IP čísla počítača  

• skúmanie rozdielov rôznych formátov súborov  

 

Informačná spoločnosť Pojmy:  

• informačné technológie vo vedomostnej spoločnosti  

• riziká technológií, vírusy, antivírusové programy, hackeri  

• zásady bezpečnosti  

• platnosť, správnosť informácií, nebezpečný obsah  

• licencie programov, legálnosť používania, freeware, shareware  

• legálnosť použitia obrázkov a textov z internetu Vlastnosti a vzťahy, postupy a 

metódy:  

• ako pomáhajú počítače v praktickom živote a živote spoločnosti, ukážky 

jednoduchých aplikácií  

• ako vznikajú a ako sa šíria počítačové vírusy, ako sa odhaľujú a odstraňujú  

• kto, prečo a ako pácha počítačovú kriminalitu, čo môže spôsobiť  

• rozdiel v používaní a šírení rôznych programov z pohľadu legálnosti   



 

  

• diskusia na tému používania obrázkov, textov a hudby stiahnutých z internetu, 

autorské práva  

 

CIELE PREDMETU   

Žiaci:   

• uvažujú o informáciách a rôznych reprezentáciách, používajú vhodné nástroje na ich 

spracovanie,   

• uvažujú o algoritmoch, hľadajú a nachádzajú algoritmické riešenia problémov, 

vytvárajú návody, programy podľa daných pravidiel,   

• logicky uvažujú, argumentujú, hodnotia, konajú zdôvodnené rozhodnutia,   

• poznajú princípy softvéru a hardvéru a využívajú ich pri riešení informatických 

problémov,   

• komunikujú a spolupracujú prostredníctvom digitálnych technológií, získavajú 

informácie na webe,   

• poznajú, ako informatika ovplyvnila spoločnosť,   

• rozumejú rizikám na internete, dokážu sa im brániť a riešiť problémy, ktoré sa 

vyskytnú   

• rešpektujú intelektuálneho vlastníctvo.   

 

Hodnotenie žiaka  

 

Vo vyučovacom predmete informatika pri priebežnom hodnotení učiteľ hodnotí 

prípravu na vyučovanie, riešenie teoretických a praktických úloh.  

Pri súhrnnej klasifikácii hodnotí: 

a) učebné výsledky žiaka, ktoré dosiahol vo vyučovacom predmete v súlade s 

požiadavkami vymedzenými v učebných osnovách b) osvojené kľúčové kompetencie  

c) stupeň tvorivosti a samostatnosti  

d) osvojenie potrebných vedomostí, skúseností, zručností a ich tvorivú aplikáciu  

e) usilovnosť a vzťah žiaka k činnostiam v edukačnom procese  

f) snahu o rozvoj svojich kompetencií  

 

 



  

  

Známkou hodnotíme:  

1. vytvorenie projektu  

2. krátke overenie vedomostí písomnou formou  

3. aktivitu na hodine  

 

Kritériá hodnotenia projektu:  

1. obsah – 1 bod (čo sa opisuje  v projekte - nápad)   

2. forma – 4 body (využitie programových nástrojov pri vkladaní obsahu do projektu) 

3. prezentácia – 3 body (ako daný projekt vyzerá z estetickej stránky, tj. využitie 

nástrojov na doladenie výsledného efektu projektu)  

4. stupeň tvorivosti a tvorivá aplikácia zručností – 2 body   

 

 

 

Celkové hodnotenie:  

10 – 9 bodov ....... výborný  

8 - 7 bodov .......... chválitebný  

6 – 5 bodov ......... dobrý  

4 – 3 bodov ......... dostatočný  

2 – 0 bodov ......... nedostatočný  

 

Stupnica pri písomnom overovaní vedomostí:  

100% - 90% ........ výborný  

89,9% - 75% ....... chválitebný  

74,9% - 50% ....... dobrý  

49,9% - 35% ....... dostatočný  

34,9% .................. nedostatočný 

Učebné zdroje:  

Tvorivá informatika , slovenské pedagogické nakladateľstvo  

 

 



 

  

Obsah vzdelávania pre 5. ročník   

Časová dotácia: 1h/týždeň (ŠVP= ŠkVP - 1h), 33h/rok  

 

Výstupný štandard  Obsahový štandard  

Informačná spoločnosť (1h)  
Žiak má poznať využitie IT v praxi-oblasti IKT v bežnom živote (digitálne zariadenia v domácnosti, mobil...) a v - peniaze: banky, obchod znalostnej 

spoločnosti (architektúra, doprava, zdravotníctvo...)  

- vzdelávanie, výskum  

- informácie, informačné sysrémy (zdravotníctvo, obchod, doprava...)  

- výroba:automatizované systémy, robotika  

- kultúra, umenie, masmédiá  

- domácnosť:zábava, hry  

Softvér a hardvér (5 h)  
Žiak má poznať systémy na spracovanie údajov – z pohľadu ich 

architektúry (počítač, prídavné zariadenia)  a logickej štruktúry  

(operačný systém);    

- zvládnuť základnú obsluhu počítača: prihlásenie sa do školskej siete, 
ovládanie klávesnice, práca s myšou, vedieť používať výučbové programy 

na CD/DVD.  

 

Žiak má získať základné zručnosti pre prácu v operačnom systéme  

- manipulácia so súbormi, aplikácie na prácu so súbormi rôznych 
typov  

-priečinky-manipulácia s nimi  

-vizuálne prostredie-manipulácia s oknami, ovládacie prvky aplikácií, 

riešenie rôznych problémov  

- funkcie operačného systému (Windows).  

-oboznámenie sa s výučbovým programom na cudzie jazyky.  

Počítačové a programové systémy.   

Počítač a jeho periférie  

-procesor, pamäť  

-periférne zariadenia –vstupné/výstupné/ uchovávanie informácií -klávesnica, 

obrazovka, myš, tlačiareň, skener Operačný systém.   

Operačný systém Windows.  

Súbory-typy. Aplikácie na prácu so súbormi rôznych typov-priečinky, okná.  

Výučbový program na cudzie jazyky.  



 

  

 

Výstupný štandard  Obsahový štandard  

Reprezentácie a nástroje (6 h)   

Žiak má získať základné zručnosti kreslenia v grafickom prostredí 

  -práca s myšou, kreslenie, výber farby, druh štetca, panel nástrojov, 

uloženie súboru  

-otvorenie súboru, písanie textov, možnosti z menu, vlastná farba - práca 

s oblasťami-vystrihnutie, kopírovanie, presunutie obrázkov, otočenie, 

lupa  

 

Prostredie grafického editora Skicár:  

-spustenie programu  

-základné nástroje na kreslenie  

- nástroje na písanie textu  

- práca s obrázkami  

 

Reprezentácie a nástroje (10 h)   

Žiak má poznať a dodržiavať základné zásady písania textu   

- písanie bežného textu, nadpisy, tabulátor  

- uloženie textu na disk  

- otvorenie súboru  

-ovládanie jednoduchého formátovania  

- oprava existujúceho textu, presun, kopírovanie, vkladanie, mazanie - 

vyhľadanie a nahradenie textu, slova  

- tlač textu  

- vytvorenie tabuľky  

-vloženie obrázkov,wordart, klipart, presun obrázkov, ich zmena veľkosti  

- kombinovanie textu a obrázkov  

 Textová informácia.   

Prostredie textového editora MicrosoftWord:  

-spustenie programu  

-písanie textu, používanie klávesnice  

- blokové operácie, formátovanie textu  

- selekcia textu  

- tabuľka v texte  

- obrázky v texte  

Algoritmické riešenie problémov (6 h)   



 

  

Žiak má poznať zásady tvorby projektu:  

- vytvorenie tabuľky  

- vloženie obrázkov, wordart, klipart, presun obrázkov, ich zmena 

veľkosti  

- kombinovanie textu a obrázkov  

 

 

Prostredie textového editora MicrosoftWord:  

- tabuľka v texte  

- obrázky v texte  

Výstupný štandard  Obsahový štandard  

Komunikácia a spolupráca (3 h)   

Žiak chápe, ako IKT slúži na sprostredkovanie informácií medzi ľuďmi, vie 

využívať IKT na vlastné učenie sa, rešpektuje autorské práva  

 - získavanie informácií:prehliadač stránok, adresa webovej stránky, - 

vyhľadávanie stránok pre použitie v praxi:  

www.mapy.sk,www.počasie.sk, www.cp.sk  

Žiak zvládne základné IKT nástroje na komunikáciu:  

-registrácia na verejnom portáli, poskytujúcom e-mailové služby,  

-posielanie a prijímanie e-mailu,  

-otvorenie a odoslanie prílohy,  

-poslanie sms z internetu,  

-spracovanie textového dokumentu a jeho zaslanie spolužiakovi emailom.  

Internet. Elektronická pošta. Sieť, webová adresa, vyhľadávače 

(www.google.sk), web v bežnom živote  

- neinteraktívna komunikácia – e-mail, pravidlá pre e-mailovú komunikáciu, 

netiketa, e-mail v praxi   

 

Informačná spoločnosť (2 h)   

http://www.mapy.sk/
http://www.mapy.sk/
http://www.počasie.sk/
http://www.počasie.sk/


 

  

Žiak má vedieť o nebezpečenstvách na internete, vedieť, ako vznikajú a ako 

sa šíria počítačové vírusy, ako sa odhaľujú a odstraňujú -

www.bezpečnenainternete.sk  

Riziká informačných technológií:  

-vírusy  

-počítačová kriminalita  

-spôsoby ochrany pred vírusmi a počítačovou kriminalitou.  

Právne aspekty?  

-etiketa, správanie sa pri používaní IKT  

-autorské práva na softvér-licencie  

-autorské práva na dokumenty-texty, obrázky, hudba  

 

Obsah vzdelávania pre 6. ročník  

Časová dotácia: 1h/týždeň (ŠVP =  ŠkVP – 1h), 33h/rok  

 

Výstupný štandard  Obsahový štandard  

Informačná spoločnosť (3 h)   

Žiak má poznať  rôzne typy údajov, históriu zbierania a uchovávania 

informácií, pojem digitalizácia.   

Organizačné pokyny,  bezpečnosť pri práci.  

Poukázanie na uchovávanie informácií: najstaršie nálezy s nápismi, objav 

papiera, kníhtlače, prvé počítacie zariadenie.  

Softvér a hardvér (5 h)   

Žiak má mať rozšírené vedomosti o systémoch  na spracovanie údajov  z 

pohľadu ich architektúry (počítač a jeho časti)  a logickej štruktúry  

(operačný systém).  

Demonštrácia hardvéru na „rozobranom“PC, v pracovnom liste označenie 

hlavných častí PC.  

Prenášanie informácií pomocou vonkajších pamäťových zariadení.  

Matičná doska, procesor, disk.  

Reprezentácie a nástroje (16 h)   



 

  

Žiak má vedieť  

- ukladať, otvárať, tlačiť dokument,  

- vkladať údaje do buniek, opravovať údaje v bunke, vymazať údaje,  

- zmeniť šírku bunky, zmeniť viaceré stĺpce,  

- formát buniek, zarovnanie v bunke, meniť farbu, - zlúčiť, rozdeliť 

bunky,   

- tvoriť jednoduché grafy. 

Microsoft Excel – tabuľkový procesor  

- popis prostredia   

- tvorba tabuľky  - grafy   

- úpravy grafov  

Algoritmické riešenie problémov (6 h)   

Žiak má poznať formáty číselných údajov a pracovať s nimi.  Microsoft Excel – tabuľkový procesor  

- zákl. matematické funkcie   

- relatívna adresa   

- absolútna adresa   

- aritmetické operácie   

- databázy  

 

Komunikácia a spolupráca (1 h)   

Žiak má chápať spôsob vyhľadávania informácií na internete, vedieť 

využívať IKT na vlastné učenie sa, rešpektovať autorské práva.  

Vyhľadávanie informácií na internete. Práca so stránkami pre vlastné  

učenie sa: www.wikipedia.sk,www.magimaxclub.net,www.skolahrou.sk... 

Registrácia používateľa.  

Komunikácia a spolupráca (2h)   

Žiak má zvládnuť prácu s elektronickou poštou, vedieť používať adresár 

príjemcov, poslať skrytú kópiu, e-mail s prílohou správy viacerým adresátom, 

vytvoriť „podpis“.  

Tvorba a využitie adresára pri rozposielaní vytvorenej pozvánky (pohľadnice, 

oznamy) a jej zasielanie viacerým adresátom e-mailom.  

Skrytá kópia, vytvorenie „podpisu“.  

 

  

http://www.wikipedia.sk/
http://www.wikipedia.sk/
http://www.magimaxclub.net/
http://www.magimaxclub.net/
http://www.skolahrou.sk/
http://www.skolahrou.sk/


 

  

Obsah vzdelávania pre 7. ročník  

Časová dotácia: 1h/týždeň (ŠVP = ŠkVP – 1h), 33h/rok  

 

Výstupný štandard  Obsahový štandard  

Informačná spoločnosť (5 h)  
Žiak má poznať využitie IKT v znalostnej spoločnosti (bankovníctvo, 

zdravotníctvo, doprava, umenie, ...).  

Žiak má dokázať  posúdiť spoľahlivosť získaných informácií.  

Žiak sa má oboznámiť s pojmami spamy a hoaxy.  

Informačné technológie v znalostnej spoločnosti. Riziká 

technológií, vírusy, antivírusové programy.  

Spamy a hoaxy.  

Softvér a hardvér (5 h)  
Žiak má   

- dokázať spúšťať naraz viac aplikácií,  

- poznať ukladanie informácií na rôzne média, - vedieť porovnať 
kapacitu,  

- dokázať vykonať zálohovanie údajov.  

Operačný systém, používateľ, prihlasovanie do systému, správca úloh.  

Disk, USB-pamäťový kľúč, archív.  

Ukladanie informácií na rôzne média. Bit, 
byte.  

Zálohovanie údajov.  

Reprezentácie a nástroje (11 h)  
Žiak má  Aplikácie na tvorbu prezentácií.  

- vedieť vložiť novú snímku – zvoliť rozvrhnutie snímky, Microsoft Power Point.  

- vedieť použiť šablóny, Textová informácia.  

- vedieť vložiť a formátovať text, Grafická informácia, fotografia, animácia.  

- vedieť kresliť objekty a pracovať s nimi, Skenovanie obrázkov, zmena veľkosti obrázku, otočenie, efekty, - vedieť vložiť klipart alebo iný 

obrázok úprava fotografií.  

Informácie v tabuľkách.  

Algoritmické riešenie problémov (9 h)  



 

  

- vedieť upraviť fotografiu, koláž, texty v obrázkoch,  

- vedieť pracovať s tabuľkami,  

- vedieť vložiť zvuk,  

- vedieť vložiť hypertextový odkaz,  

- vedieť navrhnúť a vytvoriť prezentáciu,  

- poznať zásady správneho prezentovania,  

Aplikácie na nahrávanie a spracovanie zvuku – zapojenie mikrofónu, 

nahrávanie zvukov, jednoduché efekty. Základné pravidlá prezentovania 

informácií.  

Legálnosť použitia obrázkov a textov z internetu – uvádzanie zdrojov.  

Vytvorenie jednoduchej prezentácie o sebe.  

Výstupný štandard  Obsahový štandard  

- vedieť spustiť a ovládať prezentáciu,  

- vedieť otvoriť novú prezentáciu, uložiť prezentáciu.  

Tvorba prezentácie na určitú tému – Naša trieda, Naša škola, Moje mesto, 

... 

Tvorba prezentácie z ľubovoľného predmetu.  

Komunikácia a spolupráca (3 h)   

Žiak má   

- získať základné vedomosti o priamej komunikácii prostredníctvom IKT 

– rozhovor (chat), Skype, okamžitá správa (ICQ), - uvedomiť si 

bezpečnostné riziká pri práci s internetom.  

Žiak vie, čo sú autorské práva, legálny a nelegálny softvér, pozná rozdiel v 

používaní a šírení programov s rôznymi stupňami licencií.   

Interaktívna komunikácia. Mobilné telefóny.  

Ukážky on – line komunikácie.  

Autorské práva, legálny a nelegálny SW.  

Licencie programov,legálnosť používania.  

Freeware, shareware, openware, legálnosť použitia obrázkov a textov z 

internetu.  

  



 

  

Obsah vzdelávania pre 8. ročník  

Časová dotácia: 1h/týždeň (ŠVP – 1h), 33h/rok  

 

Výstupný štandard  Obsahový štandard  

Informačná spoločnosť (5 h)   

Žiak má pochopiť, že pomocou vhodných aplikácií sa dajú 

spracovávať údaje najrôznejších typov. Žiak si má utvrdiť 

základnú terminológiu IT.  

 

Bezpečnosť pri práci, organizačné pokyny.  

Opakovanie z predošlých ročníkov – hardvér, softvér, bit, byte.  

Softvér a hardvér (5 h)   

Žiaci by sa mali zoznámiť s princípmi fungovania jednoduchého hardvéru, 

rôznych oblastí určenia softvéru a úlohami operačných systémov lokálnej 

siete a internetu.  

Základná doska. Procesor.  

Záznamové zariadenia. Pamäte ( ROM,RAM). Prídavné karty.  

Periférne zariadenia.  

Operačné systémy. Systémové nástroje OS. Údržba 

počítača.  

 

Algoritmické riešenie problémov (9 h)   

Žiak má mať rozvinuté svoje algoritmické myslenie: vedieť zapísať postup 

riešenia, etapy riešenia problémov, vedieť používať základné príkazy.  

Základné príkazy z programovacieho prostredia Imagine.   

Geometrické tvary.  

Rodný list korytnačky.  

Druhá korytnačka. Panel 

kreslenia.  

 

Reprezentácie a nástroje (11 h)   



 

  

Žiak má mať rozšírené svoje zručnosti kreslenia v grafickom prostredí, 

pochopiť princíp tvorby animácií, vedieť vytvoriť jednoduchú animáciu.  

Príkazy s premennými.  

Súradnice, pozície, súradnicová sústava.  

Živý obraz.  

Edukačná animácia. Podmienka.  

 

Výstupný štandard  Obsahový štandard  

Komunikácia a spolupráca (3 h)    

Žiak má poznať netiketu a rešpektovať autorské práva.  

Žiak má vedieť, ako sa šíria počítačové vírusy na internete, ako sa odhaľujú a 

odstraňujú, čo môže spôsobiť počítačová kriminalita.  

Netiketa. Správanie sa pri používaní IKT.  

Autorské práva. Licencie.  

Počítačová kriminalita.  

Vírusy. Spôsoby ochrany pred vírusmi.  

Spôsoby ochrany pred počítačovou kriminalitou. Spamy a 

hoaxy.  

Inštalácia programov.  

Práca  s multimediálnym CD.  

 

  



 

  

Obsah vzdelávania pre 9. ročník  

Časová dotácia: 1h/týždeň (ŠkVP – 1), 33h/rok  

 

Výstupný štandard  Obsahový štandard  

Informačná spoločnosť (4 h)   

Žiak pozná zásady správania sa v počítačovej učebni.  

Žiak pozná riziká práce s počítačom – negatívne vplyvy na človeka, riziká 

počítačových vírusov.  

Žiak má vedieť o nebezpečenstvách na internete, vedieť, ako vznikajú a ako 

sa šíria počítačové vírusy, ako sa odhaľujú a odstraňujú -

www.bezpecnenainternete.sk  

-www.zodpovedne.sk  

Oboznámiť žiakov s bezpečnosťou práce v počítačovej učebni, najmä pri 

práci s netbookmi.  

Poukázať na riziká práce s počítačmi.  

 

Riziká informačných technológií:  

-vírusy  

-počítačová kriminalita  

-spôsoby ochrany pred vírusmi a počítačovou kriminalitou. Právne 

aspekty?  

-etiketa, správanie sa pri používaní IKT  

-autorské práva na softvér-licencie  

 

Softvér a hardvér (6 h)   



 

  

Žiak vie samostatne pracovať v programe MS Word:  

Vie vytvoriť projekt, referát, predmetovú prácu s využitím vkladania 

WordArtu, ClipArtu, obrázkov, tabuliek, grafov. Vie uplatňovať 

administratívne zásady, používanie odrážok, vkladania čísel strán, 

riadkovania.  

Žiak vie samostatne pracovať v programe MS Excel:  

Vie vytvoriť tabuľku, graf. Vie používať štatistické metódy a následne ich 

aplikovať do prostredia programu MS Word.  

Žiak vie samostatne pracovať v programe MS PowerPoint:  

Vie vytvoriť zložitejšiu prezentáciu s využitím vkladania obrázkov, 

tabuliek a textov vytvorených aj v iných programoch (najmä MS Word, 

MS Excel). Žiak vie do prezentácií aplikovať rôzne efekty, animácie.  

 

Prostredie textového editora Microsoft Word  

- Aplikácia poznatkov z predchádzajúcich ročníkov  

 

 

 

 

Prostredie tabuľkového editora Microsoft Excel  

- Aplikácia poznatkov z predchádzajúcich ročníkov  

 

Prostredie programu Microsoft PowerPoint  

Aplikácia poznatkov z predchádzajúcich ročníkov  

 

Výstupný štandard  Obsahový štandard  

Algoritmické riešenie problémov (4 h)  
Žiak si rozvíja svoje algoritmické myslenie:   vie zapísať postup Prostredie programu Imagine: riešenia, etapy riešenia problémov, 

pozná programovací jazyk, vie - Aplikácia poznatkov z predchádzajúcich ročníkov  

používať elementárny príkaz -pohyb korytnačky po stránke, pero-farba, hrúbka, bodka, náhodné  

- pohyb korytnačky po stránke, pero-farba, hrúbka, bodka, náhodné farby a hrúbky, zatáčania  

farby a hrúbky, zatáčania - vytvorenie vlastného tlačidla  

- vytvorenie vlastného tlačidla -cyklus  

-cyklus - vlastný príkaz  

- vlastný príkaz -geometrické tvary  

-geometrické tvary -rodný list korytnačky – udalosť  

-rodný list korytnačky – udalosť -zoznam možností, ľubovoľný prvok z týchto možností  

-zoznam možností, ľubovoľný prvok z týchto možností -automatické ťahanie  

-automatické ťahanie  

Reprezentácia a nástroje (12 h)  



 

  

Žiak vie pracovať v programe MS Office Picture Manager, 

InfranView.  Pozná prácu s digitálnym fotoaparátom a digitálnou 

fotografiou.  Vie upraviť digitálnu fotografiu – veľkosť, farbu, 

kontrast, pomenovanie. Pozná dôvody archivovania fotografií.  

Vie používať zálohové média na ukladanie fotografií (CD, DVD, externý 

disk, USB kľúč)  

Žiak vie pracovať v programe Audacity.  

Pozná prácu s nahrávačom hlasu, digitálnym diktafónom.  

Vie upraviť nahratý zvuk, uložiť ho, využiť ho v prezentácii.  

Vie prehrať nahratý a upravený zvuk prostredníctvom Windows Media 
Player.  

Žiak vie pracovať v programe Windows Movie Maker. Vie nahrať krátke 
video videokamerou, digitálnym fotoaparátom, príp. webkamerou.  

Nahraté video vie prehrať prostredníctvom programu Windows Media  

Práca v programe Microsoft Office Picture Manager, InfranView.  

- Vytváranie fotografií digitálnym fotoaparátom  

- Prenos fotografií z fotoaparátu do PC  

- Úprava veľkosti  

- Pomenovanie fotografií, hromadná konverzia  

- Archivovanie fotografií Práca v programe Audacity.  

- Nahrávanie zvuku  

- Prehrávanie zvuku  

- Úprava zvuku – kopírovanie, odstránenie šumu, skrátenie nahrávky  

- Ukladanie zvuku   

- Formát MP3  

Práca v programe Windows Movie Maker.  

- Nahrávanie videa videokamerou, fotoaparátom, webkamerou  

- Prehrávanie nahratého videa  

- Úprava videa  

Výstupný štandard  Obsahový štandard  

Player. Vie vytvoriť krátke video s využitím digitálnych fotografií, 

zvukov a videí.  

Upravené video vie uložiť do formátu .wmv a následne ho aplikovať do 

prezentácií.  

- Vkladanie titulkov, hudby  

- Orezávanie, skracovanie a kopírovanie úsekov videa  

- Ukladanie videa vo formáte .wmv  

 

Komunikácia a spolupráca (5 h)   

Žiak si vie vytvoriť a aktívne využívať mailovú schránku. Pozná formu 

písania mailu, vkladanie príloh. Pozná spôsob posielania obsahovo väčších 

mailov (www.uschovna.cz).  

Žiak si vie vytvoriť jednoduchú internetovú stránku, vie ju upravovať, 

dopĺňať, inovovať.  

Pozná bezpečnú prácu s internetom a internetovými stránkami.  

Vytvorenie mailovej schránky, forma písania mailu.  

 

 

Práca v využitím www.webnode.sk 

 - Tvorba a úprava jednoduchej internetovej stránky  

 

 

http://www.uschovna.cz/
http://www.uschovna.cz/
http://www.webnode.sk/
http://www.webnode.sk/


 

  

Opakovanie učiva a prezentácia projektov – 2 h  

 

Námety na tvorbu žiackych projektov: Štáty Európskej únie, Osobnosť šoubiznisu, Významný vedec/umelec, Vysnívaná 

škola,                                                                 Život bez povinností, Pamiatky UNESCO, Hudobný večierok, Cesta okolo 

sveta...  
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Prierezové témy Informatika  
 

Ročník: piaty  

Prierezová téma  téma  

Osobnostný a sociálny rozvoj  Reprezentácie a nástroje  

Environmentálna výchova  Softvér a hardvér  

Mediálna výchova  Reprezentácie a nástroje  

Multikultúrna výchova  Komunikácia a spolupráca  

Ochrana života a zdravia  Informačná spoločnosť  

Výchova k manželstvu a 

rodičovstvu  

Informačná spoločnosť  

 

Ročník: šiesty  

Prierezová téma  téma  

Osobnostný a sociálny rozvoj  Informačná spoločnosť  

Environmentálna výchova  Softvér a hardvér  

Mediálna výchova  Reprezentácie a nástroje  

Multikultúrna výchova  Komunikácia a spolupráca  

Ochrana života a zdravia  Softvér a hardvér  

Výchova k manželstvu a 

rodičovstvu  

Komunikácia a spolupráca  

 

Ročník: siedmy  

Prierezová téma  téma  

Osobnostný a sociálny rozvoj  Algoritmické riešenie problémov  

Environmentálna výchova  Informačná spoločnosť  

Mediálna výchova  Informačná spoločnosť  

Multikultúrna výchova  Reprezentácie a nástroje  

Ochrana života a zdravia  Komunikácia a spolupráca  

Výchova k manželstvu a 

rodičovstvu  

Komunikácia a spolupráca  

 

Ročník : ôsmy  

Prierezová téma  téma  

Osobnostný a sociálny rozvoj  Informačná spoločnosť  

Environmentálna výchova  Softvér a hardvér  

Mediálna výchova  Algoritmické riešenie problémov  

Multikultúrna výchova  Komunikácia a spolupráca  

Ochrana života a zdravia  Informačná spoločnosť  

Výchova k manželstvu a 

rodičovstvu  

Softvér a hardvér  

 


