
Názov ŠVP ŠVP 2. stupňa ZŠ v SR, ISCED 2 – sekundárne vzdelanie 

Názov ŠkVP Každé dieťa je výnimočné – Minden gyermek különleges 

Vyučovací jazyk Maďarský 

Predmet Informatika /Matematika a práca s informáciami/ 

Ročník Osmy 

Rozsah ŠVP 0,5 hodina/týždeň; ŠkVP 0,5 hodín/ týždeň Spolu: 33 hodín/rok 

 

1. Charakteristika učebného predmetu a jeho význam v obsahu vzdelávania  

  

Informatika má dôležité postavenie vo vzdelávaní, pretože podobne ako matematika rozvíja 

myslenie žiakov, ich schopnosť analyzovať a syntetizovať, zovšeobecňovať, hľadať vhodné 

stratégie riešenia problémov a overovať ich v praxi. Vedie k presnému vyjadrovaniu 

myšlienok a postupov a ich zaznamenaniu vo formálnych zápisoch, ktoré slúžia ako 

všeobecný prostriedok komunikácie. Poslaním vyučovania informatiky je viesť žiakov k 

pochopeniu základných pojmov, postupov a techník používaných pri práci s údajmi a toku 

informácií v počítačových systémoch. Buduje tak informatickú kultúru, t.j. vychováva k 

efektívnemu využívaniu prostriedkov informačnej civilizácie s rešpektovaním právnych a 

etických zásad používania informačných technológií a produktov. Toto poslanie je potrebné 

dosiahnuť spoločným pôsobením predmetu informatika a aplikovaním informačných 

technológií vo vyučovaní iných predmetov, medzi predmetových projektov, celo školských 

programov a pri riadení školy. Systematické základné vzdelanie v oblasti informatiky a 

využitia jej nástrojov zabezpečí rovnakú príležitosť pre produktívny a plnohodnotný život 

obyvateľov SR v informačnej a znalostnej spoločnosti, ktorú budujeme. Oblasť informatiky 

zaznamenáva mimoriadny rozvoj, preto v predmete informatika je potrebné dôkladnejšie sa 

zamerať na štúdium základných univerzálnych pojmov, ktoré prekračujú súčasné technológie.  

Dostupné technológie majú poskytnúť vyučovaniu informatiky široký priestor na motiváciu a 

praktické projekty. Vzdelávací obsah informatiky v Štátnom vzdelávacom programe je 

rozdelený na päť tematických okruhov:  

  

 

 

 

 

 

 

2. Ciele učebného predmetu  

  

 Cieľom vyučovania informatiky na 2. stupni ZŠ je sprístupniť základné pojmy a techniky 

používané pri práci s údajmi a pri tvorbe algoritmov a výpočtových procesov. Podobne ako 

matematika aj informatika v spojení s informačnými technológiami vytvára platformu pre 

všetky ďalšie predmety. V predmete informatika je potrebné dôkladnejšie sa zamerať na 

štúdium základných univerzálnych pojmov, ktoré prekračujú súčasné technológie. Dostupné 

technológie majú poskytnúť vyučovaniu informatiky široký priestor na motiváciu a praktické 

projekty.  



Výchovno-vzdelávací proces na 2. stupni základnej školy smeruje k tomu, aby žiaci:  

 

-  sa oboznámili s pojmami údaj a informácia, s rôznymi typmi údajov, s ich zbieraním, 

uchovávaním, zobrazovaním, spracovaním a prezentovaním,  rozumeli pojmom 

algoritmus a program (formálny zápis automatizovaného spracovania údajov),  

- sa oboznámili so systémami na spracovanie údajov – z pohľadu ich architektúry 

(počítač, prídavné zariadenia, médiá, komunikácie) a logickej štruktúry (napr. 

operačný systém),  

- si rozvíjali schopnosť algoritmizovať zadaný problém, rozvíjali si programátorské 

zručnosti, naučili sa pracovať v prostredí bežných aplikačných programov, naučili sa 

efektívne vyhľadávať informácie uložené na CD alebo na sieti a naučili sa 

komunikovať cez sieť,  nadobudli schopnosti potrebné pre výskumnú prácu (t. j. 

schopnosť realizovať jednoduchý výskumný projekt, sformulovať problém), rozvíjali 

si formálne a logické myslenie, naučili sa viaceré metódy na riešenie problémov,  

rozvíjali si svoje schopnosti kooperácie a komunikácie (naučili sa spolupracovať v 

skupine pri riešení problému, verejne so skupinou o ňom diskutovať a referovať),  

rozvíjali si svoju osobnosť, tvorivosť, logické myslenie, zodpovednosť, morálne a 

vôľové vlastnosti, húževnatosť, sebakritickosť a snažili sa o sebavzdelávanie,  naučili 

sa rešpektovať intelektuálne vlastníctvo a autorstvo informatických produktov, 

systémov a aplikácií (aby chápali, ţe informácie, údaje a programy sú produkty 

intelektuálnej práce, sú predmetmi vlastníctva a majú hodnotu), pochopili sociálne, 

etické a právne aspekty informatiky.  

 

 

Kľúčové kompetencie: 

kompetencia (spôsobilosť) k celoživotnému učeniu s:a 

 uvedomuje si potrebu svojho autonómneho učenia sa ako prostriedku sebarealizácie a 

osobného rozvoja, 

 dokáže kriticky zhodnotiť informácie a ich zdroj, tvorivo ich spracovať a prakticky 

využívať,  

 

sociálne komunikačné kompetencie (spôsobilosti):  

 dokáže využívať všetky dostupné formy komunikácie pri spracovávaní a vyjadrovaní 

informácií rôzneho typu, má adekvátny ústny a písomný prejav situácii a účelu 

komunikácie, 

 efektívne využíva dostupné informačno-komunikačné technológie, 

 vie prezentovať sám seba a výsledky svojej prace na verejnosti, používa odborný jazyk,   

 

kompetencie (spôsobilosti) uplatňovať  základ  matematického myslenia a základné 

schopnosti poznávať v oblasti vedy a techniky: 

 

 používa matematické myslenie na riešenie praktických problémov v každodenných 

situáciách, 

 používa matematické modely logického a priestorového myslenia a prezentácie (vzorce, 

modely, štatistika, diagramy, grafy, tabuľky), 

  



kompetencie (spôsobilosti) v oblasti informačných a komunikačných technológií: 

 

 má osvojené základné zručnosti v oblasti IKT ako predpoklad ďalšieho rozvoja, používa 

základné postupy pri práci s textom a jednoduchou prezentáciou, 

 dokáže vytvoriť jednoduché tabuľky a grafy a pracovať v jednoduchom grafickom 

prostredí, 

 dokáže využívať IKT pri vzdelávaní, 

 

kompetencia (spôsobilosť) riešiť problémy: 

 uplatňuje pri riešení problémov vhodné metódy založené na analyticko-kritickom a 

tvorivom myslení, 

 je otvorený (pri riešení problémov) získavaniu a využívaniu rôznych, aj inovatívnych 

postupov, formuluje argumenty a dôkazy na obhájenie svojich výsledkov, 

 

kompetencie (spôsobilosti) občianske: 

 vyvážene chápe svoje osobné záujmy v spojení so záujmami širšej skupiny, resp. 

spoločnosti, 

 má predpoklady zainteresovane sledovať a posudzovať udalosti a vývoj verejného života a 

zaujímať k nim stanoviská, aktívne podporuje udržateľnosť kvality životného prostredia, 

 

kompetencie (spôsobilosti) sociálne a personálne: 

 dokáže na primeranej úrovni  reflektovať vlastnú identitu, buduje si vlastnú 

samostatnosť/nezávislosť ako člen celku, 

 vie si  svoje ciele a priority stanoviť v súlade so svojimi reálnymi schopnosťami, záujmami 

a potrebami, 

 

kompetencie (spôsobilosti) pracovné: 

 dokáže si stanoviť ciele s ohľadom na svoje profesijné záujmy, kriticky hodnotí svoje 

výsledky a aktívne pristupuje k uskutočneniu svojich cieľov, 

 je flexibilný a schopný prijať a zvládať inovatívne zmeny, 

 dokáže získať a využiť informácie o vzdelávacích a pracovných príležitostiach,  

 

kompetencie (spôsobilosti) smerujúce k iniciatívnosti a podnikavosti: 

 dokáže inovovať zaužívané potupy pri riešení úloh, plánovať a riadiť nové projekty so 

zámerom dosiahnuť ciele, a to nielen v rámci práce, ale aj v každodennom živote, 

 

kompetencie (spôsobilosti) vnímať a chápať kultúru a vyjadrovať sa nástrojmi kultúry:   

 uvedomuje si význam umenia a kultúrnej komunikácie vo svojom živote a v živote celej 

spoločnosti, 

 cení si a rešpektuje umenie a kultúrne historické tradície, 

 pozná pravidlá spoločenského kontaktu (etiketu),   

 správa sa kultivovane, primerane okolnostiam, situáciám,  

 je tolerantný a empatický k prejavom iných kultúr. 

 

 



3. Využitie disponibilných hodín 

 

Predmet informatika v 8. ročníku je dotovaný 0,5 disponibilnou hodinou. Školský vzdelávací 

program je zameraný na projektovú činnosť žiakov. Podporíme ich kreativitu, naučíme 

vzájomnej spolupráci. Žiaci by sa mali naučiť robiť kvalitné projekty, vedieť ich prezentovať 

a hodnotiť.  

 

4. Obsah učebného predmetu  

  

  

Informácie okolo nás  

Komunikácia prostredníctvom IKT  

Postupy, riešenie problémov, algoritmické myslenie  

Princípy fungovania IKT  

Informačná spoločnosť  

 

Tematic

ký 

celok 

Obsahový štandard Výkonový štandard Medzipredmetové 

vzťahy 

Časová 

dotácia 

Informá

cie  

okolo  

nás 

Grafická informácia, 

fotografia,  

obrázok. Legálnosť použitia  

obrázkov a textov z 

internetu - 

autorské práva. Skener.  

Skenovanie obrázkov. 

Úprava  

fotografie v IrfanView. 

Písanie  

jednoduchých vzorcov.  

Základné matematické 

funkcie.  

Rôzne druhy grafov. 

Grafické  

spracovanie prieskumu.  

Interaktívne prvky v 

prezentácii  

Tvorba vlastnej interaktívnej  

prezentácie. Nahrávanie 

videa.  

Úprava videa.  

- vie upraviť fotografiu, 

koláž, texty  

v obrázkoch,  

- dokáže graficky 

prezentovať  

výsledky prieskumu,  

- dokáže vytvoriť 

prezentáciu a  

pozná zásady správneho  

prezentovania,  

- dokáže vytvoriť plagát, 

vizitku,  

pozvánku.  

EV  

  

OaSR  

  

  

  

  

  

  

TPaPZ  

14 h 

Komuni

káci 

a  

prostred

níct 

vom 

IKT  

História internetu. 

Interaktívna  

komunikácia –videohovor.  

Mapy, cestovný poriadok.  

Projekt  

- vie používať niektorý z 

nástrojov na  

interaktívnu komunikáciu, 

pozná  

nástroje netikety,  

 - pozná školský web, 

vyhľadávanie  

informácií na internete 

pomocou  

vyhľadávacích strojov a 

katalógov,  

- pozná online služby e-

 8 h 



spoločnosti.  

Postupy

,  

riešenie  

problém

ov,  

algorit

mick 

é 

mysleni

e 

 - dokáže zapisovať a 

interpretovať  

postupy do formálneho 

zápisu  

(napríklad zápis 

matematických  

algoritmov, algoritmus na  

jednoduché zašifrovanie 

textu).  

- demonštruje v detskom  

programovacom prostredí 

riešenie  

úloh s opakovaním 

nejakých  

činností, zapamätávanie 

výpočtov  

do premenných, 

zoskupovanie  

častí riešenia do procedúr.  

- dokáže porovnať čas 

trvania  

rôznych riešení problému 

OaSR  

  

  

TPaPZ 

8 h 

Princíp

y  

fungova

nia  

IKT  

Princíp fungovania 

internetu,  

adresa, doména, IP adresa.  

Archivácia dát, 

komprimovanie.  

- Dokáže spúšťať naraz 

viac aplikácií.  

- Pozná ukladanie 

informácií na rôzne média, 

vie porovnať kapacitu.  

- Dokáže vytvoriť 

kompresiu, dekompresiu 

údajov.  

- Dokáže vykonať 

zálohovanie údajov. - 

Dokáže pracovať v 

lokálnej sieti.  

- Pozná logické princípy 

fungovania internetu, 

dokáže zistiť IP číslo  

počítača.  

- Pozná formát a typy 

súborov.  

MUV 1 h  

 

Informa

čná  

spoločn

História vzniku internetu. 

Web  

v bežnom živote. Ochrana  

- Pozná využitie 

informačných a  

komunikačných 

TPaPZ 2 h 



osť súkromia a osobných údajov technológií v  

znalostnej spoločnosti 

(bankovníctvo,  

zdravotníctvo, doprava, 

umenie... ).  

- Chápe ako sa šíria 

počítačové  

vírusy, ako sa odhaľujú a 

odstraňujú,  

pozná spôsoby 

bezpečnosti na  

internete a ochrany 

počítača.  

- Pozná riziko počítačovej  

kriminality a jej dopady.  

- Dokáže posúdiť 

spoľahlivosť  

získaných informácií.  

- Vie čo sú autorské práva, 

legálny a  

nelegálny softvér, pozná 

rozdiel v  

používaní a šírení 

programov s  

rôznymi stupňami licencií.  

 

 

5. Stratégie - metódy a formy práce  

  

 Pri voľbe vyučovacích metód a foriem prihliadame na usporiadanie obsahu vyučovania, 

vlastné činnosti a činnosti žiakov zacielené na dosiahnutie stanovených cieľov a kľúčových 

kompetencií žiakov.  

 

Motivačné metódy:  

- motivačné rozprávanie, motivačný rozhovor, motivačný problém, motivačnú demonštráciu  

  

Expozičné metódy:  

- rozprávanie, vysvetľovanie, rozhovor, beseda, demonštračná metóda manipulácia s 

predmetmi, inštruktáž 

 

Problémové metódy:  

 heuristicka, projektová metóda, praktické pozorovanie  

  

Fixačné metódy:  

- metódy opakovania a precvičovania,  

  

Z organizačných foriem uplatňujeme vyučovaciu hodinu (základného, motivačného,  

expozičného, fixačného, aplikačného, diagnostického typu).  

  

  



6. Učebné zdroje  

  

Pracovné listy, učebnica, internet, encyklopédie, didaktické prostriedky.  

Blaho, A. a Kalaš, I.: Tvorivá informatika – 1. zošit z programovania  

– 1. zošit o číslach a tabuľkách  

 Hrušecká, A.: Tvorivá informatika – 1. zošit s internetom  

 

 

 

7. Hodnotenie predmetu 

 

Predmet informatika v 7. ročníku klasifikujeme. Hodnotenie prebieha v súlade s príslušným 

metodickým pokynom, viď Metodický pokyn na hodnotenie žiaka základnej školy v sekcii 

Školský vzdelávací program. Pri hodnotení a klasifikovaní žiakov so špecifickými potrebami 

dodržiavame metodické pokyny na hodnotenie a klasifikáciu žiakov so špecifickými 

potrebami.  

 


