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Základní škola Schulzovy sady, Dvůr Králové nad Labem, Školní 1235 

Postupné zahájení vzdělávání se ŠVP upraveným podle RVP ZV s novou vzdělávací oblastí 

Informatika s účinností od 1. září 2021 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydalo s účinností od 1. 9. 2021 Opatření 

ministra školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se mění Rámcový vzdělávací program pro 

základní vzdělávání (dále RVP ZV). V RVP ZV je tak vzdělávací oblast Informační a 

komunikační technologie nahrazena vzdělávací oblastí Informatika s novým obsahem. 

Zároveň je mezi klíčové kompetence doplněna kompetence digitální. V některých 

vzdělávacích oblastech jsou pak provedeny návrhy redukcí vzdělávacího obsahu. 

Termíny pro zahájení vzdělávání podle revidovaného RVP ZV - ŠVP Škola pro život: 1. – 8. 

ročník od 1. 9. 2022, 9. ročník od 1. 9. 2023. 

Ve školním roce 2022 / 2023 probíhá výuka informatiky v 4. ročníku podle RVP ZV z roku 

2021 - ŠVP Škola pro život.  

Ve školním roce 2022 / 2023 probíhá výuka informatiky v 5. – 8. ročníku podle RVP ZV z roku 

2021 - ŠVP Škola pro život s tím, že se jedná o přechodné období, kdy výuka nenavazuje na 

předchozí výuku informatiky podle RVP 2021, ale na výuku informatiky podle původního ŠVP. 

Ve školním roce 2022 / 2023 probíhá v 9. ročníku výuka včetně informatiky dle původního 

RVP ZV 2017 – ŠVP Učíme se pro život. 

Harmonogram náběhu výuky Informatiky podle RVP 2021: 

ročník 2022/23 2023/24 2024/25 2025/26 2026/27 2027/28 

4. 
zahájení 

řádné 
zahájení 

řádné 
zahájení 

řádné zahájení řádné zahájení řádné zahájení řádné 

5. 

zahájení bez 
návaznosti - 
přechodný 

ročník 
návaznost na 

4 
návaznost na 

4 
návaznost na     

4 
návaznost na     

4 
návaznost na     

4 

6. 

zahájení bez 
návaznosti - 
přechodný 

ročník 
návaznost na 

5 
návaznost na 

4, 5 
návaznost na    

4, 5 
návaznost na    

4, 5 
návaznost na    

4, 5 

7. 

zahájení bez 
návaznosti - 
přechodný 

ročník 
návaznost na 

6 
návaznost na 

5, 6 
návaznost na    

4, 5, 6 
návaznost na    

4, 5, 6 
návaznost na    

4, 5, 6 

8. 

zahájení bez 
návaznosti - 
přechodný 

ročník 
návaznost na 

7 
návaznost na 

6, 7 
návaznost na 

5, 6, 7 
návaznost na    

4, 5, 6, 7 
návaznost na    

4, 5, 6, 7 

9. 
původní ŠVP - 

RVP 2017 
návaznost na 

8 
návaznost na 

7, 8 
návaznost na 

6, 7, 8 
návaznost na 

5, 6, 7, 8 
návaznost na   
4, 5, 6, 7, 8 
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Vysvětlivky: 

zahájení bez návaznosti zahájení navazuje na výuku informatiky podle původního ŠVP 

RVP 2021 výuka podle RVP 2021 

návaznost na výuka podle RVP 2021 po přechodném ročníku 

 

Hodnocení žáků bude v jednotlivých ročnících během přechodného období zohledňovat 

postupné zvládání očekávaných výstupů a probrané učivo a bude odpovídat změněnému 

obsahu ŠVP po dobu, než budou žáci daného ročníku absolvovat kompletní nový obsah v 

předcházejících ročnících. 

Výběr očekávaných výstupů a učiva v již upraveném ŠVP, které žáci v určitých ročnících a v 

určitém období nebudou absolvovat a za jejichž dosahování nebudou hodnoceni: 

2022/2023 

5. ročník – Tematický celek Kódování a šifrování 

6. ročník – Tematický celek Kódování a šifrování, rastrová grafika 

7. ročník – Tematický celek Kódování a šifrování, rastrová grafika, Tematický celek Informační 

systémy 

8. ročník – Tematický celek Kódování a šifrování, rastrová grafika, Tematický celek Informační 

systémy, Tematický celek Modelování 

 

2023/2024 

6. ročník – Tematický celek Kódování a šifrování 

7. ročník – Tematický celek Kódování a šifrování, rastrová grafika 

8. ročník – Tematický celek Kódování a šifrování, rastrová grafika, Tematický celek Informační 

systémy 

9. ročník – Tematický celek Kódování a šifrování, rastrová grafika, Tematický celek Informační 

systémy, Tematický celek Modelování 

 

2024/2025 

7. ročník – Tematický celek Kódování a šifrování 

8. ročník – Tematický celek Kódování a šifrování, rastrová grafika 

9. ročník – Tematický celek Kódování a šifrování, rastrová grafika, Tematický celek Informační 

systémy 
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2025/2026 

8. ročník – Tematický celek Kódování a šifrování 

9. ročník – Tematický celek Kódování a šifrování, rastrová grafika 

 

2026/2027 

9. ročník – Tematický celek Kódování a šifrování 

 

Zpracoval: 

Ing. David Sedláček 

Mgr. Petr Pavelka 

 

Ve Dvoře Králové nad Labem dne 25. 8. 2022 

 

Mgr. Ivan Jugl, ředitel školy 

 

 

 

 

 


