
 

Předmětová komise  
Informačních a komunikačních technologií 

Školní rok 2016/2017 

Předseda:    Ing. Věra Vitoušová - STES 

Garant:    Ing. Blažej Grznár - STES 

Správce počítačové sítě: pan Josef Wolf 

Členové:   Ing. Brisudová Iva – STES  

 Ing. Černá Marcela – STES 

Ing. Hermannová Ivana – STES 

Ing. Miškovská Věra - STES 

Ing. Rybínová Kamila - STES 

 Steklý Jiří – STES 

Ing. Škoudlilová Jaroslava - STES 

Ing. Šumová Šárka – STES 

Ing. Dvořáčková Miroslava - EKO 

Bc. Hejdová Lindová Linda - EKO 

Mgr. Hříbalová Andrea – EKO 

Ing. Krastenicsová Radmila – EKO 

Ing. Krištofíková Alexandra – EKO 

 Rothanzl Aleš – EKO 

 Švarcová Tereza – EKO 

Ing. Trebulová Eliška – EKO 

Ing. Zemánková Renata - EKO 

Všichni členové předmětové komise byli seznámeni s plánem na školní rok 2016/2017. 

Zapsal: Ing. Věra Vitoušová  

Projednáno se všemi členy komise 

CO: 1x všichni členové předmětové komise IKT 

 1x ZŘTV-STES 

1x ZŘTV-EKO 

  



 

Hlavní úkoly v hodinách  
Informačních a komunikačních technologií 

Školní rok: 2016/2017 

1. prohlubovat a upevňovat znalosti získané v hodinách odborných předmětů; 

2. vést žáky k samostatnosti při řešení zadaných úkolů; 

3. zdůraznit a vysvětlit význam informačních a komunikačních technologií pro další 

uplatnění absolventů v praxi a její využití v širokém spektru  dalších oborů 

(ekonomických, technických atd.);  

4. vést studenty k tomu, aby osvojené znalosti využívali k řešení úloh v kterékoli 

oblasti odborných předmětů (např. písemnosti v obchodním styku, založení 

a vedení firmy; praxe – cvičná firma – ekonomika podniku – účetnictví – 

management a marketing – právo - technické odborné předměty); 

5. rozšiřovat odborný přehled (výstavy, veletrhy a soutěže); 

6. prohlubovat u žáků zájem o daný obor (názorné pomůcky, promítání digitálním 

projektorem, praktická cvičení); 

7. aplikovat dosavadní znalosti žáků z technických předmětů při výuce na počítačích 

 programy SolidWorks, SoldCAM, HSNWorks (učbna 508 – Vitoušová) 

 program ProdeCAM (567 – Steklý) 

 program Allplán Architectura (548 Hermannová) 

 program Visual Studio (590 Grznár) 

 program SchémataCAD (590 Grznár) 

 program Corel (na všech PC) 

 program Psaní všemi deseti (učebny EKO všechny, do učeben STES podle 

požadavku vyučujících) 

 program na testování automechaniků nebude trvale nainstalován 

Zapsal: Ing. Věra Vitoušová 

Projednáno se všemi členy komise 

CO: 1x všichni členové předmětoví komise IKT   

 1x ZŘTV-STES 

1x ZŘTV-EKO 



 

Časový plán předmětové komise 
Informačních a komunikačních technologií 

Školní rok: 2016/17 

Září 

1. úvodní schůzka členů komise (organizační záležitosti) 

2. vypracování tematických plánů učiva 

3. sepsat požadavky na pomůcky 

4. výběr doporučené literatury pro dílčí předměty 

5. ověření vědomostí prostřednictvím vstupních testů 

Říjen 

1. vyhodnocení vstupních testů (zaměřit pozornost na zjištěné nedostatky - během 

školního roku je průběžně odstraňovat) 

2. vést studenty k soustavné a samostatné přípravě na výuku 

3. zajistit návrhy exkurzí pro 1. pololetí školního roku 2016/2017 

4. průběžné klasifikace ústního i písemného zkoušení 

Listopad 

1. zhodnocení 1. čtvrtletí 

2. kontrola plnění tematických plánů 

3. sjednocení tematických okruhů pro maturitní zkoušky 

Prosinec 

1. pomoc žákům, kteří mají určité nedostatky 

2. pohovory s rodiči 

Leden 

1. hodnocení 1. pololetí 

2. příprava klasifikace za 1. pololetí 

3. vzájemná konzultace zkušeností, poznatků a problémů 

Únor 

1. zaměření na intenzivní přípravu budoucích maturantů 

2. kontrola plnění tematických plánů 

Březen 

1. příprava písemné a praktické maturitní práce 

Duben  

 1. zhodnocení 3. čtvrtletí 

 2. pohovory s rodiči a příprava žáků k ústní maturitní zkoušce 



 

Květen 

 1. souhrnné opakování učiva 

 2. příprava ústních maturitních zkoušek (otázky, materiály, názorné pomůcky) 

3. kontrola plnění tematických plánů 

Červen 

 1. závěrečné shrnutí učiva 

 2. hodnocení 2. pololetí 

3. vyhodnocení ústních a písemných maturitních zkoušek 

4. zajištění ústních i písemných opravných maturitních   

    zkoušek 

Návrhy exkurzí, výstav, veletrhů, soutěží – školní rok 2016/2017 

Veletrh výpočetní techniky – INVEX, BRNO 

Soutěž – Bobřík informatiky 

Zapsal: Ing. Věra Vitoušová 

Projednáno se všemi členy komise 

CO: 1x všichni členové předmětoví komise IKT   

 1x ZŘTV-STES 

1x ZŘTV-EKO 


