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Název předmětu Multimediální výchova a informační technologie
Oblast Informatika
Charakteristika předmětu Multimediální výchova a český jazyk je integrovaný předmět, který obsahuje předměty informační technologie, 

multimediální výchovu a část výstupů z českého jazyka.
Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 
(specifické informace o předmětu důležité pro jeho 
realizaci)

Časová dotace předmětu je 1 hodina týdně od 6. až do 9. třídy.

Integrace předmětů • Informatika
• Filmová/Audiovizuální výchova
• Český jazyk a literatura

Způsob hodnocení žáků Škola hodnotí převážně slovním hodnocením. Od 7. třídy a v IVP je možné také používat hodnocení známkou. Učitelé 
kombinovaného či individuálního hodnocení si mohou způsob hodnocení vybrat.

  

Multimediální výchova a informační technologie 6. ročník

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
FAV-9-1-05 užívá barvu jako výrazový a dramaturgický 
prostředek pohyblivého obrazu při vlastní tvorbě a 
experimentování
I-9-1-02p zakóduje a dekóduje jednoduchý text a obrázek

pracuje s 2D počítačovou grafikou a základními multimédii tvorba 2D počítačové grafiky a základní multimédia

I-9-1-03 vymezí problém a určí, jaké informace bude 
potřebovat k jeho řešení; situaci modeluje pomocí grafů, 
případně obdobných schémat; porovná svůj navržený 
model s jinými modely k řešení stejného problému a 
vybere vhodnější, svou volbu zdůvodní
I-9-1-04 zhodnotí, zda jsou v modelu všechna data 
potřebná k řešení problému; vyhledá chybu v modelu a 
opraví ji
I-9-3-02 nastavuje zobrazení, řazení a filtrování dat v 
tabulce, aby mohl odpovědět na položenou otázku; 

pracuje s daty v tabulkovém procesoru, užívá funkce a 
grafy

tabulkový procesor a funkce
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využívá funkce pro automatizaci zpracování dat
I-9-3-02p nastavuje zobrazení, řazení a filtrování dat v 
tabulce
I-9-3-03p na základě doporučeného návrhu sestaví 
tabulku pro evidenci dat
I-9-4-04 poradí si s typickými závadami a chybovými stavy 
počítače
I-9-4-04p rozpozná typické závady a chybové stavy 
počítačů a obrátí se s žádostí o pomoc na dospělou osobu

rozumí základnímu hardwaru počítače a jeho funkcím základní hardware a software počítače

I-9-4-01 popíše, jak funguje počítač po stránce hardwaru i 
operačního systému; diskutuje o fungování digitálních 
technologií určujících trendy ve světě
I-9-4-01p rozlišuje funkce počítače po stránce hardwaru i 
operačního systému

rozumí základnímu softwaru počítače a dokáže ovládat 
operační systém Windows, orientuje se v dalších 
operačních systémech

základní hardware a software počítače

I-9-1-04p stanoví podle návodu, zda jsou v popisu 
problému všechny informace potřebné k jeho řešení
I-9-2-01 po přečtení jednotlivých kroků algoritmu nebo 
programu vysvětlí celý postup; určí problém, který je 
daným algoritmem řešen
I-9-2-01p po přečtení jednotlivých kroků algoritmu 
vztahujícího se k praktické činnosti, kterou opakovaně 
řešil, uvede příklad takové činnosti
I-9-2-03 vybere z více možností vhodný algoritmus pro 
řešený problém a svůj výběr zdůvodní; upraví daný 
algoritmus pro jiné problémy, navrhne různé algoritmy 
pro řešení problému

dokáže navrhnout základní algoritmus blokově orientované programovací jazyky

I-9-2-05 v blokově orientovaném programovacím jazyce 
vytvoří přehledný program s ohledem na jeho možné 
důsledky a svou odpovědnost za ně; program vyzkouší a 
opraví v něm případné chyby; používá opakování, větvení 
programu, proměnné
I-9-2-06 ověří správnost postupu, najde a opraví v něm 
případnou chybu

dokáže vytvořit jednoduchý program či hru v blokově 
orientovaném programovací jazyce

multimediální prostředí Scratch

I-9-3-01 vysvětlí účel informačních systémů, které 
používá, identifikuje jejich jednotlivé prvky a vztahy mezi 
nimi; zvažuje možná rizika při navrhování i užívání 
informačních systémů
I-9-3-01p popíše účel informačních systémů, které používá

dokáže pracovat se školními informačními systémy Google aplikace a Google učebna

FAV-9-1-06 pracuje samostatně s jednoduchou kamerou ovládá fotoaparát či kameru a dokáže natočit jednoduchý fotoaparát a kamera
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(fotoaparátem) a ovládá její (jeho) základní funkce pro 
svůj tvůrčí záměr

snímek

I-9-1-01 získá z dat informace, interpretuje data, odhaluje 
chyby v cizích interpretacích dat
I-9-1-01p získá z dat informace, interpretuje data z 
oblastí, se kterými má zkušenosti

dokáže získat informace na internetu a interpretovat je internet a vyhledávání informací

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality
Žák je veden k interpretaci mediálních sdělení a vnímání reality jejich obsahu.
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
Žák je veden ke kritickému čtení a uvažování o mediálních sděleních. 
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Stavba mediálních sdělení
Žák je schopen sestavit mediální sdělení, rozumí jeho stavbě - školní blog a jednotlivé žánry, včetně videa - reportáže a fejetonu. 
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Vnímání autora mediálních sdělení
Žák vnímá věrohodnost autora a jeho sdělení.
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Tvorba mediálního sdělení
Žák je schopen vytvořit mediální sdělení, zná jeho strukturu, pracuje ve školním blogu. 

  

Multimediální výchova a informační technologie 7. ročník

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
I-9-1-02 navrhuje a porovnává různé způsoby kódování 
dat s cílem jejich uložení a přenosu

2D bitmapová grafika

I-9-4-02 ukládá a spravuje svá data ve vhodném formátu 
s ohledem na jejich další zpracování či přenos

2D vektorová grafika

I-9-4-02p ukládá a spravuje svá data ve vhodném formátu

rozumí rozdílu mezi 2D bitmapovou a vektorovou grafikou 
a dokáže s nimi pracovat a ukládat je ve vhodných 
formátech

I-9-2-05 v blokově orientovaném programovacím jazyce 
vytvoří přehledný program s ohledem na jeho možné 
důsledky a svou odpovědnost za ně; program vyzkouší a 
opraví v něm případné chyby; používá opakování, větvení 
programu, proměnné
I-9-2-06 ověří správnost postupu, najde a opraví v něm 
případnou chybu

dokáže vytvořit jednoduchý program či hru v blokově 
orientovaném programovací jazyce

multimediální prostředí Scratch

I-9-2-02 rozdělí problém na jednotlivě řešitelné části a 
navrhne a popíše kroky k jejich řešení
I-9-2-02p rozdělí problém na jednotlivě řešitelné části a 
popíše podle návodu kroky k jejich řešení
I-9-2-03p navrhne různé algoritmy pro řešení problému, s 

dokáže navrhovat různé varianty algoritmů, dokáže je 
srozumitelně popsat a vysvětlit

blokově orientované programovací jazyky, algoritmy
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kterým se opakovaně setkal
FAV-9-1-01 pracuje se základními prvky filmového záběru 
(velikost, úhel, obsah) a tvořivě je užívá v jednoduchých 
praktických cvičeních a námětech
FAV-9-1-06 pracuje samostatně s jednoduchou kamerou 
(fotoaparátem) a ovládá její (jeho) základní funkce pro 
svůj tvůrčí záměr

ovládá fotoaparát či kameru a dokáže natočit krátký 
snímek s využitím základních filmových záběrů

fotoaparát a kamera

multimédia a filmFAV-9-1-08 uplatňuje jednoduché skladebné postupy a 
jednoduchý střihový program pro jednoduché filmové 
vyprávění, využívá přitom materiál vlastní i 
zprostředkovaný

Pracuje s programy pro střih videí a zvuku
střih videí a zvuku

FAV-9-1-12 slovně i písemně se vyjadřuje k vlastnímu 
záměru a především jeho obsahové struktuře

napíše jednoduchý scénář ke svému snímku tvorba scénáře ke snímku

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality
Žák interpretuje mediální sdělení a dokáže spojit interpretaci s realitou. 
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Stavba mediálních sdělení
Žák je schopen sestavit mediální sdělení, rozumí jeho stavbě - školní blog a jednotlivé žánry, včetně videa - reportáže a fejetonu. 
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Vnímání autora mediálních sdělení
Žák vnímá věrohodnost autora a jeho sdělení.
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
Žák je veden ke kritickému čtení a vnímání mediálních sdělení. 
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Práce v realizačním týmu
Žák je součástí realizačního týmu mediální výchovy. 
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Tvorba mediálního sdělení
Žák je schopen vytvořit mediální sdělení, zná jeho strukturu, pracuje ve školním blogu. 

  

Multimediální výchova a informační technologie 8. ročník

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
I-9-2-03p navrhne různé algoritmy pro řešení problému, s 
kterým se opakovaně setkal
I-9-2-05 v blokově orientovaném programovacím jazyce 
vytvoří přehledný program s ohledem na jeho možné 
důsledky a svou odpovědnost za ně; program vyzkouší a 
opraví v něm případné chyby; používá opakování, větvení 
programu, proměnné
I-9-2-06 ověří správnost postupu, najde a opraví v něm 

dokáže vytvořit funkční program či hru podle zadání v 
blokově orientovaném programovací jazyce

multimediální prostředí Scratch
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případnou chybu
FAV-9-1-01 pracuje se základními prvky filmového záběru 
(velikost, úhel, obsah) a tvořivě je užívá v jednoduchých 
praktických cvičeních a námětech
FAV-9-1-03 při tvůrčí práci a experimentování využívá 
základy zrakového vnímání (doznívání a nedokonalosti) 
pro vznik iluze pohybu
FAV-9-1-04 uplatňuje své znalosti o podstatě a účinku 
světla jako důležitého výrazového prostředku
FAV-9-1-06 pracuje samostatně s jednoduchou kamerou 
(fotoaparátem) a ovládá její (jeho) základní funkce pro 
svůj tvůrčí záměr
FAV-9-1-07 na základě zkušeností získaných při práci s 
kamerou a fotoaparátem rozeznává základní rozdíly mezi 
zrakovým vjemem jasové reality a její reprodukcí a 
uplatňuje je ve vlastní tvorbě

ovládá fotoaparát či kameru a dokáže natočit krátký 
snímek s využitím základních filmových záběrů

fotoaparát a kamera

FAV-9-1-08 uplatňuje jednoduché skladebné postupy a 
jednoduchý střihový program pro jednoduché filmové 
vyprávění, využívá přitom materiál vlastní i 
zprostředkovaný

Pracuje s programy pro střih videí a zvuku střih videa a zvuku

FAV-9-1-10 rozeznává základní výrazové druhy filmové 
tvorby (dokument, fabulace, animace) a chápe podstatu 
jejich výrazových prostředků

rozeznává základní druhy filmové tvorby film a jeho druhy

FAV-9-1-12 slovně i písemně se vyjadřuje k vlastnímu 
záměru a především jeho obsahové struktuře
FAV-9-1-13 formuluje názor na vybrané 
filmové/audiovizuální dílo a porovnává ho s názorem 
ostatních

napíše scénář ke snímku, dokáže ho zhodnotit a diskutovat 
o něm

tvorba scénáře ke snímku

FAV-9-1-09 zhodnotí význam základních sdělovacích 
funkcí a estetických kvalit obrazovéi zvukové složky 
audiovize a záměrně s nimi pracuje při natáčení i 
skladebném dokončování vlastního projektu
FAV-9-1-14 v diskuzi zaujímá postoj k zobrazovaným 
etickým hodnotám a estetickým kvalitám sledovaného 
filmu nebo televizního programu

dokáže se vyjádřit k estetickým kvalitám filmového či 
jiného multimediálního snímku

tvorba filmového snímku

FAV-9-1-11 přijímá po dohodě s ostatními členy týmu roli 
v tvůrčím týmu a aktivně ji naplňuje

dokáže pracovat v týmu tvorba filmového snímku

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Vnímání autora mediálních sdělení
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Žák vnímá věrohodnost autora a jeho sdělení.
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Stavba mediálních sdělení
Žák je schopen sestavit mediální sdělení, rozumí jeho stavbě - školní blog a jednotlivé žánry, včetně videa - reportáže a fejetonu. 
 
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Tvorba mediálního sdělení
Žák je schopen vytvořit mediální sdělení, zná jeho strukturu, pracuje ve školním blogu. 
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Práce v realizačním týmu
Žák dovede pracovat v realizačním týmu multimediální výchovy. 
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Fungování a vliv médií ve společnosti
Žák rozumí vlivu a fungování medií ve společnosti. 

  

Multimediální výchova a informační technologie 9. ročník

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
I-9-4-05 dokáže usměrnit svoji činnost tak, aby 
minimalizoval riziko ztráty či zneužití dat
I-9-4-05 dokáže usměrnit svoji činnost tak, aby 
minimalizoval riziko ztráty či zneužití dat; popíše 
fungování a diskutuje omezení zabezpečovacích řešení

rozumí problematice bezpečnosti na počítači a internetu, 
dokáže využívat nástroje pro svou bezpečnost

počítačová bezpečnost

I-9-4-03 vybírá nejvhodnější způsob připojení digitálních 
zařízení do počítačové sítě; uvede příklady sítí a popíše 
jejich charakteristické znaky
I-9-4-03p pracuje v online prostředí; propojí podle návodu 
digitální zařízení a na příkladech popíše možná rizika, 
která s takovým propojením souvisejí

dokáže připojovat zařízení k síti, rozumí základům 
počítačové sítě a webovým stránkám

počítačové sítě a fungování webových stránek

I-9-2-03p navrhne různé algoritmy pro řešení problému, s 
kterým se opakovaně setkal
I-9-2-05 v blokově orientovaném programovacím jazyce 
vytvoří přehledný program s ohledem na jeho možné 
důsledky a svou odpovědnost za ně; program vyzkouší a 
opraví v něm případné chyby; používá opakování, větvení 
programu, proměnné
I-9-2-06 ověří správnost postupu, najde a opraví v něm 
případnou chybu

dokáže vytvořit funkční program či hru podle zadání v 
blokově orientovaném programovací jazyce

blokově orientované programovací jazyky

I-9-1-03p popíše problém podle nastavených kritérií a na 
základě vlastní zkušenosti určí, jaké informace bude 
potřebovat k jeho řešení; k popisu problému používá 
grafické znázornění
I-9-3-03 vymezí problém a určí, jak při jeho řešení využije 

pracuje s tabulkovým procesorem s pokročilejšími 
funkcemi, rozumí základům kontingenčních tabulek

tabulkový procesor
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evidenci dat; na základě doporučeného i vlastního návrhu 
sestaví tabulku pro evidenci dat a nastaví pravidla a 
postupy pro práci se záznamy v evidenci dat
I-9-3-03p na základě doporučeného návrhu sestaví 
tabulku pro evidenci dat
I-9-3-04 sám evidenci vyzkouší a následně zhodnotí její 
funkčnost, případně navrhne její úpravu
 napíše scénář ke snímku, podle kterého snímek natočí a 

zpracuje
tvorba filmů a multimediálního obsahu

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Vnímání autora mediálních sdělení
Žák vnímá věrohodnost autora a jeho sdělení.
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Fungování a vliv médií ve společnosti
Rozumí fungování a vlivu medií ve společnosti.
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Tvorba mediálního sdělení
Žák je schopen vytvořit mediální sdělení, zná jeho strukturu, pracuje ve školním blogu. 
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Práce v realizačním týmu
Žák je schopen práce v realizačním týmu. 
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Stavba mediálních sdělení
Žák je schopen sestavit mediální sdělení, rozumí jeho stavbě - školní blog a jednotlivé žánry, včetně videa - reportáže a fejetonu. 

  

Nepřiřazené RVP výstupy
FAV-5-1-01 experimentuje se samostatně vytvořenými výtvarnými prvky a vytváří pohybové efekty, ve své tvorbě uplatňuje základy animace
FAV-5-1-02 využívá proces vzniku optického obrazu v dírkové komoře a s jeho principem pracuje při tvorbě optických obrazů a při tvůrčích experimentech
FAV-5-1-03 vytváří série fotografií a jiných statických vizualizací, následně s nimi experimentuje a využívá možností technologií vytvářejících pohybový efekt
FAV-5-1-04 experimentuje s několika světelnými zdroji a ověřuje jimi světelnou proměnu podoby trojrozměrného předmětu, lidské tváře
FAV-5-1-05 užívá světlo jako prostředek pro zachycení, zobrazení a modelaci skutečnosti
FAV-5-1-06 pozná některé historické přístroje užívané v minulosti k zachycení a promítání pohybu
FAV-5-1-07 slovně vyjadřuje děj, situace, příběh promítnutého filmu (animovaného, hraného) a zaujímá osobní stanovisko k jednání postav a vyjadřuje svůj názor na film jako 
celek
FAV-5-1-08 ve spolupráci s učitelem dílčím způsobem analyzuje použité prostředky a principy v ukázkách promítnutého filmu
  Pozn. Výstupy a učivo pokrývající minimální doporučenou úroveň jsou označeny kurzívou. 
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