6. ročník
Kódování a šifrování dat a informací
Tematický celek RVP
Data, informace a modelování
Očekávané výstupy RVP
Žákyně/žák:
● navrhuje a porovnává různé
způsoby kódování dat s cílem jejich
uložení a přenosu

Očekávané výstupy ŠVP
Žákyně/žák:
● rozpozná zakódované informace
kolem sebe
● zakóduje a dekóduje znaky pomocí
znakové sady
● zašifruje a dešifruje text pomocí
několika šifer
● zakóduje v obrázku barvy více
způsoby
● zakóduje obrázek pomocízákladní
geometrických tvarů
● zjednoduší zápis textu a obrázku,
pomocí kontrolního součtu ověří
úplnost zápisu
● ke kódování využívá i binární čísla

Zdroje
metodika Základy informatiky pro 2. stupeň ZŠ
(https://imysleni.cz/ucebnice/zaklady-informatiky-pro-zakladni-skoly)
Učivo
Přenos informací, standardizované kódy
Znakové sady
Přenos dat, symetrická šifra
Identifikace barev, barevnýmodel
Vektorová grafika
Zjednodušení zápisu, kontrolní součet
Binárníkód, logické A a NEBO

Odkaz na učivo ve zdrojích
Kódy kolem nás
Kódování znaků
Šifrování
Kódováníbarev
Obrázky z čar
Komprese a kontrola
Binární čísla

Výukové metody a formy
Diskuse, dramatizace, heuristickýrozhovor, badatelské aktivity, problémové úkoly,
samostatná práce, práce ve dvojicích/skupinách

Práce s daty
Tematický celek RVP
Informační systémy
Očekávané výstupy RVP
Žákyně/žák:
● získá z dat informace, interpretuje
data, odhaluje chyby v cizích
interpretacích dat
● sám evidenci vyzkouší a následně
zhodnotí její funkčnost, případně
navrhne jejíúpravu

Očekávané výstupy ŠVP
Žákyně/žák:
● najde a opraví chyby u různých
interpretací týchž dat (tabulka
versus graf)
● odpoví na otázky na základě dat
v tabulce
● popíše pravidla uspořádání
v existujícítabulce
● doplnípodle pravidel do tabulky
prvky, záznamy
● navrhne tabulku pro záznam dat
● propojí data z více tabulek či grafů

Zdroje
Práce s daty (https://imysleni.cz/ucebnice/prace-s-daty-pro-5-az-7-tridu-zakladni-skoly)
Učivo
Data v grafu a tabulce
Evidence dat, názvy a hodnoty v tabulce
Kontrola hodnot v tabulce
Filtrování, řazení a třídění dat
Porovnánídat v tabulce a grafu
Řešení problémů s daty
Výukové metody a formy
Samostatná práce, diskuse

Odkaz na učivo ve zdrojích
Víme, co jsou data
Evidujeme data
Kontrolujeme data
Filtrujeme, třídíme a řadíme data
Porovnáváme a prezentujeme data
Řešíme problémy s daty

Informační systémy
Tematický celek RVP
Informační systémy
Očekávané výstupy RVP
Žákyně/žák:
● vysvětlí účel informačních systémů,
které používá, identifikuje jejich
jednotlivé prvky a vztahy mezi nimi;
zvažuje možná rizika při navrhování
i užívání informačních systémů

Očekávané výstupy ŠVP
Žákyně/žák:
● popíše pomocí modelu alespoň
jeden informační systém, s nímž ve
škole aktivně pracují
● pojmenuje role uživatelů a vymezí
jejich činnosti a s tím související
práva

Zdroje
metodika Základy informatiky pro 2. stupeň ZŠ
(https://imysleni.cz/ucebnice/zaklady-informatiky-pro-zakladni-skoly)
Učivo
Školní informační systém, uživatelé,
činnosti, práva, databázové relace

Odkaz na učivo ve zdrojích
Informační systémy

Výukové metody a formy
Diskuse, problémové úlohy, badatelské aktivity, samostatná práce, práce ve
dvojicích/skupinách

Počítače
Tematický celek RVP
Digitálnítechnologie
Očekávané výstupy RVP
Žákyně/žák:
● ukládá a spravuje svá data ve
vhodném formátu s ohledem na
jejich další zpracování či přenos
● vybírá nejvhodnější způsob
připojení digitálních zařízení do
počítačové sítě; uvede příklady sítí
a popíše jejich charakteristické
znaky
● poradísi s typickými závadami
a chybovými stavy počítače
● dokáže usměrnit svoji činnost tak,
aby minimalizoval riziko ztráty či
zneužití dat; popíše fungování
a diskutuje omezení
zabezpečovacích řešení

Očekávané výstupy ŠVP
Žákyně/žák:
● nainstaluje a odinstaluje aplikaci
● uloží textové, grafické, zvukové
a multimediálnísoubory
● vybere vhodnýformát pro uložení
dat
● vytvoří jednoduchý model domácí
sítě; popíše, která zařízení jsou
připojena do školní sítě
● porovná různé metody zabezpečení
účtů
● spravuje sdílení souborů
● pomocímodelu znázornícestu
e-mailové zprávy
● zkontroluje, zda jsou části počítače
správně propojeny, nastavení
systému či aplikace, ukončí
program bez odezvy

Zdroje
Učivo
● Datové a programové soubory
a jejich asociace v operačním
systému
● Správa souborů, struktura složek
● Instalace aplikací
● Domácí a školní počítačová síť
● Fungovánía služby internetu
● Princip e-mailu
● Přístup k datům: metody
zabezpečení přístupu, role
a přístupová práva (vidět obsah,
číst obsah, měnit obsah, měnit
práva)
● Postup při řešení problému
s digitálním zařízením (např.
nepropojení, program bez odezvy,
špatné nastavení, hlášení /
dialogová okna)
Výukové metody a formy
Diskuse, praktické činnosti, ukázky, výklad

Odkaz na učivo ve zdrojích
(tradiční téma)

