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Tři prioritní cíle:
● otevřít vzdělávání novým metodám 

a způsobům učení prostřednictvím 
digitálních technologií,

● zlepšit kompetence žáků v oblasti 
práce s informacemi a digitálními 
technologiemi,

● rozvíjet informatické myšlení žáků.

Strategie digitálního vzdělávání do roku 2020

http://sdv.msmt.cz/ 
Schválena vládou 11/20141

http://sdv.msmt.cz/


VYUŽÍVÁNÍ 
DIGITÁLNÍCH TECHNOLOGIÍ VE ŠKOLÁCH

– VÝBĚR



ČŠI: Využívání digitálních technologií v MŠ, ZŠ, SŠ, VOŠ

http://www.csicr.cz/cz/Dokumenty/Tematicke-zpravy/Tematicka-zprava-Vyuzivani-digitalnich-technologii 
http://www.csicr.cz/cz/Aktuality/Informacni-bulletin-Ceske-skolni-inspekce-09_2017 

Tematická zpráva ČŠI. Využívání digitálních technologií v MŠ, ZŠ SŠ a VOŠ. Praha: Česká školní inspekce, 2017. 

http://www.csicr.cz/cz/Dokumenty/Tematicke-zpravy/Tematicka-zprava-Vyuzivani-digitalnich-technologii
http://www.csicr.cz/cz/Aktuality/Informacni-bulletin-Ceske-skolni-inspekce-09_2017


http://www.csicr.cz/cz/Dokumenty/Tematicke-zpravy/Tematicka-zprava-Vyuzivani-digitalnich-technologii 
http://www.csicr.cz/cz/Aktuality/Informacni-bulletin-Ceske-skolni-inspekce-09_2017 

Koncepce a financování jsou neefektivní.

Personální zajištění je nedostatečné.

Počítače jsou zastaralé a připojení je omezené.

Situace je kritická.

ČŠI: Využívání digitálních technologií v MŠ, ZŠ, SŠ, VOŠ

Tematická zpráva ČŠI. Využívání digitálních technologií v MŠ, ZŠ SŠ a VOŠ. Praha: Česká školní inspekce, 2017. 

http://www.csicr.cz/cz/Dokumenty/Tematicke-zpravy/Tematicka-zprava-Vyuzivani-digitalnich-technologii
http://www.csicr.cz/cz/Aktuality/Informacni-bulletin-Ceske-skolni-inspekce-09_2017


počítače mladší 7 let

Minimální ICT standard školy dle ČŠI

Tematická zpráva ČŠI. Využívání digitálních technologií v MŠ, ZŠ SŠ a VOŠ. Praha: Česká školní inspekce, 2017. Dostupné z 
http://www.csicr.cz/cz/Dokumenty/Tematicke-zpravy/Tematicka-zprava-Vyuzivani-digitalnich-technologii  

školní správce ICT
školní správce ICT

vlastní počítač u min. poloviny učitelů

vlastní počítač u min. poloviny učitelů

AKTUALIZOVANÁ ICT STRATEGIE ŠKOLY

POKRYTÍ WI-FI MIN. 60 % PROSTOR ŠKOLY

http://www.csicr.cz/cz/Dokumenty/Tematicke-zpravy/Tematicka-zprava-Vyuzivani-digitalnich-technologii


ČŠI: Naplňování kritérií ICT standardu

Tematická zpráva ČŠI. Využívání digitálních technologií v MŠ, ZŠ SŠ a VOŠ. Praha: Česká školní inspekce, 2017. Dostupné z 
http://www.csicr.cz/cz/Dokumenty/Tematicke-zpravy/Tematicka-zprava-Vyuzivani-digitalnich-technologii  

http://www.csicr.cz/cz/Dokumenty/Tematicke-zpravy/Tematicka-zprava-Vyuzivani-digitalnich-technologii


Datové schrány, el. podpis, školní web

ČŠI. Materiální a personální zajištění digitálních technologií v ZŠ, SŠ a VOŠ ve školním roce 2016/2017.



Používá IS škol a firem v ČR

ČSÚ, Informační společnost v číslech 2016

ERP (Enterprise Resource 
Planning) je podnikový IS, 
jímž organizace za pomoci 
počítače řídí a integruje 
většinu oblastí své činnosti, 
jako jsou plánování, zásoby, 
nákup, prodej, marketing, 
finance…

ERP - Wikipedie

Tematická zpráva ČŠI. Využívání digitálních technologií v MŠ, ZŠ SŠ a VOŠ. Praha: Česká školní inspekce, 2017. Dostupné z 
http://www.csicr.cz/cz/Dokumenty/Tematicke-zpravy/Tematicka-zprava-Vyuzivani-digitalnich-technologii  

Školy → 

Firmy →



PROJEKTY ZJEDNODUŠENÉHO VYKAZOVÁNÍ
– ŠABLONY OP VVV 

ZAMĚŘENÍ NA PODPORU 
DIGITÁLNÍCH TECHNOLOGIÍ

http://www.csicr.cz/cz/Dokumenty/Tematicke-zpravy/Tematicka-zprava-Vyuzivani-digitalnich-technologii


Možnosti nákupu vybavení z OP VVV na tzv. šablony

„Je na zvážení školy, na co konkrétně využije 
finanční prostředky při realizaci projektu. 
Výzva ani Pravidla nenařizují, co lze či nelze 
z finančních prostředků zakoupit.
Pokud budou výstupy jednotlivých šablon 
dosaženy v době realizace projektu 
a schváleny ze strany poskytovatele dotace, 
považuje se dotace za použitou v souladu 
s rozhodnutím o poskytnutí dotace bez 
ohledu na to, co za ni bylo skutečně 
příjemcem dotace pořízeno. Budou-li 
z dotace pořízeny např. didaktické pomůcky, 
IT technika, audiovizuální technika, 
kancelářské vybavení, aj., je to z hlediska 
rozhodnutí o poskytnutí dotace v pořádku.“

http://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/nakup-pomucek-a-vybaveni-z-vy-zev-op-vvv-na-sablony 



Personální podpora
● 2.II/1 Školní asistent – personální podpora ZŠ 
● 2.II/2 Školní speciální pedagog – personální podpora ZŠ
● 2.II/3 Školní psycholog – personální podpora ZŠ
● 2.II/4 Sociální pedagog – personální podpora ZŠ
● 2.II/5 Školní kariérový poradce – personální podpora ZŠ

Osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů ZŠ
● 2.II/6 Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin
● 2.II/7 Vzdělávání ped. sboru ZŠ zaměřené na inkluzi – vzdělávací akce v rozsahu 8 hodin
● 2.II/8 Vzájemná spolupráce pedagogů ZŠ
● 2.II/9 Sdílení zkušeností ped. z různých škol/školských zařízení prostřednictvím vzájemných návštěv
● 2.II/10 Tandemová výuka v ZŠ
● 2.II/11 CLIL ve výuce v ZŠ
● 2.II/12 Nové metody ve výuce v ZŠ
● 2.II/13 Profesní rozvoj pedagogů ZŠ prostřednictvím supervize/mentoringu/koučinku
● 2.II/14 Zapojení odborníka z praxe do výuky v ZŠ

Aktivity rozvíjející ICT v ZŠ
● 2.II/15 Zapojení ICT technika do výuky v ZŠ
● 2.II/16 Využití ICT ve vzdělávání v ZŠ

Extrakurikulární a rozvojové aktivity ZŠ
● 2.II/17 Klub pro žáky ZŠ
● 2.II/18 Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem
● 2.II/19 Projektový den ve škole
● 2.II/20 Projektový den mimo školu

Spolupráce s rodiči žáků ZŠ a veřejností
● 2.II/21 Odborně zaměř. temat. setkávání a spolupr. s rodiči žáků ZŠ
● 2.II/22 Komunitně osvětová setkávání

Šablony zjednodušeného vykazování – 
aktivity pro základní školy

MŠMT. Výzvy č. 02_18_063 a 02_18_064 Šablony II. http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyzvy-c-02-18-063-a-02-18-064-sablony-ii 

● celkem 6 mld. Kč
● žádosti od 28. 2. 2018 

do 28. 6. 2019

http://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/nakup-pomucek-a-vybaveni-z-vy-zev-op-vvv-na-sablony


2. vlna šablon pro MŠ a ZŠ, ZUŠ a ŠZ pro zájmové 
vzdělávání (SVČ, ŠD a ŠK), vyhlášena 28. února 2018:

● Vzdělávání ped. pracovníků MŠ/ZŠ zaměřené na ICT 
v rozsahu 8 hodin, max. 10×8 hod.,

● Zapojení ICT technika do výuky (v ZŠ),
● Využití ICT ve vzdělávání (v MŠ/ZŠ),

v rozsahu 64, 48, 32, 16 hodin/týdnů.

● Šablony pro SŠ: plán – cca 6/2018

Šablony zjednodušeného vykazování 
pro podporu vzdělávání s ICT

MŠMT. Výzvy č. 02_18_063 a 02_18_064 Šablony II. http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyzvy-c-02-18-063-a-02-18-064-sablony-ii 

http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyzvy-c-02-18-063-a-02-18-064-sablony-ii


Šablona Využití ICT ve vzdělávání

● Varianty 64, 48, 32, 16 hod./týdnů; výuka 1 týdně,
● škola zakoupí 10 mob. zařízení (tabletů nebo notebooků),
● bohaté výukové scénáře Creative Classroom Lab, 

viz http://www.dzs.cz/cz/eun/ccl/,
● není určeno pro předmět ICT/Informatika,
● počet hodin může odučit více pedagogů,
● každý zapojený pedagog musí uskutečnit minimálně 

„1 hodinu s odborníkem v oblasti využívání nových 
výukových metod s využitím ICT“, (zaškolení),

● min. 3 žáci z 10 jsou ohroženi školním neúspěchem,
● max. výše = polovina max. výše podpory pro daný subjekt.

http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyzvy-c-02-18-063-a-02-18-064-sablony-ii


VEŘEJNÉ LICENCE 
CREATIVE COMMONS

V OP VVV

http://www.dzs.cz/cz/eun/ccl/


Cílem 
otevřeného 

vzdělávání je 
odstraňovat 

zbytečné překážky 
ve vzdělávání.



Autorskoprávní požadavky – žáci, učitelé a další 
vzdělavatelé mohou díla sami upravovat, vylepšovat, 
využívat ve výuce a následně šířit. Předpokladem je vhodná 
licence, pod kterou jsou tato díla šířena.

Technické požadavky – digitální zdroje jsou veřejně 
dostupné, uživatelé vědí o jejich existenci a jejich technické 
provedení neklade v užívání zbytečné překážky.

Požadavky na odbornou správnost, pedagogiku 
a didaktiku – soubor základních požadavků zajišťující 
obsahovou kvalitu a zpracování podporující využitelnost pro 
učení a vzdělávání.

Opatření 1.1 Prosazení otevřených vzdělávacích zdrojů



…proběhla v dubnu 2016 na Metodickém portálu RVP.CZ. 
Největší diskuze kolem autorskoprávních požadavků.

Veřejná diskuze

http://diskuze.rvp.cz/viewforum.php?f=773 



…18. srpna 2016 v článku na Metodickém portálu RVP.CZ.

Zveřejnění kritérií

http://clanky.rvp.cz/clanek/21071/ 



Licence v právním aktu a obecných pravidlech OP VVV

Rozhodnutí o poskytnutí dotace z OP VVV z 13. 4. 2017, http://www.msmt.cz/file/40920_1_1/ 

Pravidla pro žadatele a příjemce obecná část, OP VVV, verze 5 z 9. 11. 2017
http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/obecna-cast-pravidel-pro-zadatele-a-prijemce 

http://diskuze.rvp.cz/viewforum.php?f=773


INOVACE 
METODICKÉHO PORTÁLU

RVP.CZ

http://clanky.rvp.cz/clanek/21071/


Metodický portál RVP.CZ

Podpora práce učitelů (PPUČ),1.12. 2016 - 30.11.2021 NÚV.

http://www.msmt.cz/file/40920_1_1/
http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/obecna-cast-pravidel-pro-zadatele-a-prijemce


Průběžná evaluace OP VK. Deloitte, 2014, 2015. 

„Příslibem je cca 1/3 projektů, které jsou velmi 
kvalitní, bohužel však často téměř nepropagované.“



Reputační systém

wireframe



19 tematicky zaměřených (viz horní menu) 
a 6 podpůrných (profil, autoři a webináře, dohody, reklama a mailing)

integrovaných redakčních/informačních systémů



Realizované webináře na RVP.CZ



Konzultační centrum

http://www.nuv.cz/p/konzultacni-centrum 

https://rvp.cz/informace/mam-dotaz 

1 517 zodpovězených 
dotazů v roce 2017



On-line 
evaluační 
a plánovací 
nástroj pro 
integraci ICT 
do života školy.

V přípravě 
Profil Učitel21 
– zaměřený 
na digitální 
kompetence 
učitele.

https://skola21.rvp.cz/



Profil Učitel21



SYSTÉM PODPORY PROFESNÍHO ROZVOJE 
UČITELŮ A ŘEDITELŮ

(SYPO)

http://www.nuv.cz/p/konzultacni-centrum
https://rvp.cz/informace/mam-dotaz


Projekt SYPO

• 12 kabinetů – dělí se podle vzdělávacích oblastí (rozdělení vychází z RVP).

• Národní, krajská a oblastní úroveň kabinetů.

ÚČEL

• Prostor pro odborný růst a profesní rozvoj pedagogů (sdílení a setkávání).

• Systematický a koordinovaný rozvoj předmětových didaktik.

• Sdílení příkladů inspirativní praxe a zkušenosti mezi pedagogy.

• Seberealizace pedagogů dle vlastní odborné kvalifikace.

Metodické kabinety

Systém podpory profesního rozvoje 
učitelů a ředitelů – SYPO

1. 1. 2018 – 31. 10. 2022

https://skola21.rvp.cz/


Projekt SYPO

VÝSTUPY

Národní a krajské kolokvium (kabinet), oblastní kabinet.

Workshopy na krajské a oblastní úrovni.

Metodické příručky.

Intervize, webináře, online podpora.

Partnerská kooperace (odborné exkurze a vzájemné hospitace 
pedagogů).

Síť krajských ICT metodiků.

Kabinet informatika a ICT

Systém podpory profesního rozvoje 
učitelů a ředitelů – SYPO



Projekt SYPO

Skupina 14 ICT metodiků, jeden v každém kraji.

Činnost je navázána na Kabinet informatika a ICT a kabinet vedení škol.

ÚČEL
• Plošná, jednotná a koordinovaná podpora školních ICT koordinátorů a 

metodiků v ČR.

• Odborné metodické vedení při aplikování digitálních technologií napříč všemi 
oblastmi vzdělávání a při řízení školy.

• Metodické vedení v návaznosti na kabinety a management.

• Ověření udržitelnosti sítě po skončení projektu.

Síť krajských ICT metodiků

Systém podpory profesního rozvoje 
učitelů a ředitelů – SYPO



Schéma propojení struktur

Systém podpory profesního rozvoje 
učitelů a ředitelů – SYPO



Projekt SYPO

Konzultační činnost (osobní, on-line).

Metodická setkání se školními ICT koordinátory/metodiky.

On-line podpora a náměty pro DVPP.

HARMONOGRAM
Personální zajištění – květen - srpen 2018.

Zahájení činnosti ICT metodiků – září 2018.

Zahájení realizace podpory – prosinec 2018. 

Podpůrné činnosti krajských ICT 
metodiků

Systém podpory profesního rozvoje 
učitelů a ředitelů – SYPO



POZVÁNKA NA KONFERENCE



7. ročník mezinárodní konference

Digitální technologie ve výuce 
– praktické využití ve školách

12. – 13. listopadu 2018
Kongresový hotel Jezerka, Seč – Ústupky

Kompletní program plenární části a 42 workshopů obdrží školy v průběhu září 2018. Od 
té doby bude také možné přihlašování na konferenci a do jednotlivých workshopů.



sCOOL web – soutěž o nejlepší školní web

Cíle:
● otevírat školy veřejnosti,
● inspirovat a formovat prostředí,
● vytvořit standardy dobrého šk. webu.

Klíčové:
● návodná kritéria kvality školních webů,
● účast školy zdarma,
● 6. 6. 2018 odborná konference v Praze,
● zpětná vazba formou analýzy 

a komentářů ke školnímu webu,

téma roku 2018: 
školní web a GDPR

www.scoolweb.cz



…to byly

AKTUALITY KOLEM REALIZACE 
STRATEGIE DIGITÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ČR 

DO 2020
Ondřej Neumajer
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