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Hype křivka pro vzdělávání (Minnesota university, 2014)

Hype Cycle for Education. Emerging Technologies in Higher Education. University of Minnesota, 2014. http://hypecycle.umn.edu 

počáteční zájem vrchol očekávání deziluze obnova zájmu přijetí technologie

http://hypecycle.umn.edu/


?
Co znamená 1:1

● Co si představujete v pedagogice pod pojmem 1:1?
● Mohou počítače žáci využívat i doma a mimo školu?
● Jedná se o zařízení dětí nebo školy?
● Musí mít žáci přístup k Internetu?
● Jedná se i o stolní počítače v počítačové učebně?

Terminologie ICT není (a nikdy nebude) usazená



Proč jsou pilotní iniciativy nejčastěji uskutečňovány:
● změny ve výuce a zavádění inovací do vzdělávání,

● na studenta zaměřená výuka,
● zavádění inovativních metod a forem výuky,
● inovované vzdělávání učitelů,
● vybavení škol technologiemi,
● snižování digitálního rozdělení v dovednostech mezi žáky,

● rovné šance = rovný přístup k ICT a vzdělávání i pro žáky 
ze sociálně znevýhodněného prostředí,

● rozvoj ICT dovedností žáků
a zvyšování motivace.

Nejčastější důvody pro zavádění iniciativ 1:1

Kampylis, P., Bocconi, S. & Punie, Y. (2013). Framing ICT-enabled Innovation for Learning: the case of one-to-one learning initiatives in Europe 

29 iniciativ 1:1 od roku 
2008 z 19 států EU
620 tisíc škol a
téměř 17 mil. žáků



● pozitivní dopad na motivaci
žáků k učení a podporu
na studenta zaměřených 
aktivit/výuky,

● dopad realizace projektu na
studijní výsledky žáků 
zjištěn pouze výjimečně,

● propojení výuky ve škole (formální vzdělávání) se 
vzděláváním mimo školu (neformální a informální vzděl.).

Doporučení: nezužovat pozornost pouze na výukové 
výsledky žáků. Důležitý je i zájem žáků o výuku, jejich 
docházka, resp. absence ve škole, chování při výuce, 
motivace, vzájemná spolupráce atp.

Zjištění pilotních iniciativ 1:1

Kampylis, P., Bocconi, S. & Punie, Y. (2013). Framing ICT-enabled Innovation for Learning: the case of one-to-one learning initiatives in Europe 

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/ejed.12021/full


MČ Praha 6 Ruzyně, Liboc, Veleslavín, Vokovice, Dejvice, Střešovice, 
Břevnov, Sedlec, Bubeneč a Hradčany.

● 98 444 obyvatel,
● 15 základních škol,
● 7 200 žáků,
● 456 učitelů.

Radnice MČ již aktivní v podpoře škol, viz web:

Zadání:
● za cca 11 mil. Kč vybavit školy tablety.

Dvě fáze projektu:
● 2013 šest ZŠ, 2014 devět ZŠ

Přizván konzultant vzdělávání (ale nejedná se o výzkum).

Škola na dotek

 www.praha6.cz
zdroj: Wikipedie

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/ejed.12021/full


Tabletů ZŠ (%) SŠ (%)

0 85,5 83,6

1-10 8,7 5,8

11-20 3,3 5,4

21-30 1,6 2,7

Tablety v českých školách (6/2014)

Elektronické zjišťování ČŠI, 6/2014, 3 653 škol, http://www.csicr.cz/cz/Dokumenty/Tematicke-zpravy/Jednotne-prijimaci-zkousky-v-SS-s-maturitnimi-obor 

Díky projektu patří školy Prahy 6 mezi 1,6 % základních škol, 
které disponují větším počtem tabletů (6/2014).

http://www.praha6.cz/
http://cs.wikipedia.org/wiki/Praha_6


Vzdělávání učitelů

+ navazující workshopy 
metodické podpory pro 
zájemce (od září 2014)

= inspirace a podklad 
pro výzvu OP VK 51

NEUMAJER, O. 
Ukázkový projekt zavádění tabletů do škol. Řízení 
školy. Praha: Wolters Kluwer ČR a. s., 2014, roč. 
11, č. 2, s. 18-21. ISSN 1214-8679

http://www.csicr.cz/cz/Dokumenty/Tematicke-zpravy/Jednotne-prijimaci-zkousky-v-SS-s-maturitnimi-obor


Vytvořte koncept miniprojektu v rozsahu cca 2 stránek textu

Struktura miniprojektu:
● hlavní cíl zavedení tabletů – náš záměr,
● připravenost pedagogického sboru,
● cíl projektu,
● činnosti/aktivity projektu,
● ukazatele úspěchu,
● rizika,
● projektový tým.

Školy postupně rozpracovávaly, aby si uvědomily, co chtějí.

1. úkol: miniprojekty škol

NEUMAJER, O. Ukázkový projekt zavádění tabletů do škol. Řízení školy. Praha: Wolters Kluwer ČR a. s., 2014, roč. 11, č. 2, s. 18-21. ISSN 1214-8679



Velká rozmanitost v cílech jednotlivých škol:
● „…individualizace výuky“,
● „…zvýšit informační gramotnost učitelů i žáků“,
● „…zavedení nové technologie do výuky“,
● „…rozvinout badatelský přístup…“,
● „…zvýšit motivaci žáků ke studiu přírodních věd“,
● „…aktivní účast všech přítomných žáků ve výuce“,
● „…trendovost – zavádění tabletů“,
● „…modernizace, přizpůsobení se současným trendům“.

Porovnání miniprojektů škol

NEUMAJER, O. Ukázkový projekt zavádění tabletů do škol. Řízení školy. Praha: Wolters Kluwer ČR a. s., 2014, roč. 11, č. 2, s. 18-21. ISSN 1214-8679

http://spomocnik.rvp.cz/clanek/18549/SKOLA-NA-DOTEK-JAKO-EXPERIMENT-PRAHY-6.html


Školy jsou velmi různorodé:
● některé školy neměly ICT metodika/koordinátora,
● správu ICT považují za řešený a spíše okrajový problém,
● výjimečně nechtějí wi-fi po celé škole, ani ve všech třídách,
● předchozí zkušenosti s tablety jen v jedné škole,
● cloudové služby víceméně neznají,
● žádná škola nechce půjčovat tablety žákům domů (1:1?).

Porovnání škol

NEUMAJER, O. Ukázkový projekt zavádění tabletů do škol. Řízení školy. Praha: Wolters Kluwer ČR a. s., 2014, roč. 11, č. 2, s. 18-21. ISSN 1214-8679

http://spomocnik.rvp.cz/clanek/18549/SKOLA-NA-DOTEK-JAKO-EXPERIMENT-PRAHY-6.html


Rozmanitost i v tom, kdo bude tablety využívat:
● různé skupiny žáků z 1. i 2. stupně pro různé předměty,
● první stupeň, 5. ročník,
● především učitelé (pak se uvidí),
● vytvoření jazykové laboratoře pro 2. stupeň…

 Každá škola má jiné cíle projektu, jiné vybavení, jiné 
učitele, jiné podmínky, 

proto musí být uplatněny i různé postupy.

→  Dodávka technologií organizována samostatně,
vzdělávání a podpora učitelům organizována společně.

Porovnání miniprojektů škol

NEUMAJER, O. Ukázkový projekt zavádění tabletů do škol. Řízení školy. Praha: Wolters Kluwer ČR a. s., 2014, roč. 11, č. 2, s. 18-21. ISSN 1214-8679

http://spomocnik.rvp.cz/clanek/18549/SKOLA-NA-DOTEK-JAKO-EXPERIMENT-PRAHY-6.html


Stanoven finanční rámec:
● max. 600 tis. Kč z radnice,
● + povinná 10% spoluúčast.

Vytvořena doporučená specifikace, co vyžadovat 
(univerzálně, bez zohlednění platformy – rozhoduje se škola):

● minimální technické parametry tabletů,
● základny pro uchovávání, dobíjení a převoz,
● parametry pro bezdrátové pokrytí školy, 
● technické řešení projekce (LCD, dat. proj.), 
● volba cloudových služeb,
● synchronizace tabletů,
● prvotní dodávka aplikací a základního „ťapacího“ vzdělání. 

Dodávka technologií

NEUMAJER, O. Ukázkový projekt zavádění tabletů do škol. Řízení školy. Praha: Wolters Kluwer ČR a. s., 2014, roč. 11, č. 2, s. 18-21. ISSN 1214-8679

http://spomocnik.rvp.cz/clanek/18549/SKOLA-NA-DOTEK-JAKO-EXPERIMENT-PRAHY-6.html


Strukturované vzdělávání akreditované v DVPP:
● 4 prez. semináře pro učitele (1. st., ČJL, CJ, M, humanitní, 

přírodov. předm.) vč. 2 webinářů a e-learningu, vše dle OS,
● 2 prezenční semináře pro vedení škol,
● 4 navazující prezenční semináře pro

ICT metodiky/koordinátory,
● 3 celodenní konference pro učitele.

Další aspekty:
● zajištěny metodicko-didaktické konzultace pro každou 

školu v rozsahu min. 20 hodin,
● vzdělávání probíhá přímo na školách v průběhu 2013/14,
● snaha zapojit učitelé ze škol Prahy 6 jako lektory.

Vzdělávání učitelů

NEUMAJER, O. Ukázkový projekt zavádění tabletů do škol. Řízení školy. Praha: Wolters Kluwer ČR a. s., 2014, roč. 11, č. 2, s. 18-21. ISSN 1214-8679

http://spomocnik.rvp.cz/clanek/18549/SKOLA-NA-DOTEK-JAKO-EXPERIMENT-PRAHY-6.html


Cíl: společně řešit problémy a otázky,
které realizace projektu postupně přináší.

● jednou měsíčně, účastní se vedoucí projektových týmů,
● zpětná vazba ze škol,
● supervizoři působí jako poradci a průvodci, nikoli jako 

dohližitelé či externí kritici, nejde o řídící tým projektu,
● v roce 2014 přechází do metodické podpory učitelů.

Supervize projektových týmů

http://spomocnik.rvp.cz/clanek/18549/SKOLA-NA-DOTEK-JAKO-EXPERIMENT-PRAHY-6.html


● 11měsíční projekty na další vzděl. (realizace do 31. 7. 2015)
● cílová skupina: pedagogičtí a vedoucí pracovníci ZŠ a SŠ,
● obsahuje aktivity:

● koučink,
● mentoring,
● podpora učitelů formou asistence při pedagog. a tech. 

problémech s využitím ICT ve výuce,
● vzdělávání učitelů k integraci ICT do výuky,

● schváleno 46 projektů v objemu 1 631 522 175 Kč,
● limit 40 %na pořízení HW z celkových způsobilých výdajů,
● maximálně 20 mobilních (dotykových) zařízení na školu.

OP VK – Výzva 51 (TabDoŠ či DoDoŠ)

MŠMT. Text výzvy č. 51. Vyhlášení výzvy – Oblast podpory 1.3 – Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení., viz http://www.op-vk.cz/

http://spomocnik.rvp.cz/clanek/18549/SKOLA-NA-DOTEK-JAKO-EXPERIMENT-PRAHY-6.html


Cíl projektu:
● ověřit scénáře zavádění a využívání tabletů a dotykových 

zařízení s Microsoft Windows do výuky,

Náš úkol:
● poskytnout pedagogickou konzultaci a podporu ředitelům 

a učitelům při realizaci projektu,
● monitorovat průběh projektu na školách.

Čtyři scénáře zapojených škol 2013/2014:
● ZŠ Lyčkovo náměstí, Praha 8 – tabletová učebna (V.B)
● ZŠ T.G.Masaryka, Mnichovice – mobilní tabletová učebna
● ZŠ Lupáčova, Praha 3 – BYOD
● ZŠ Kunratice – tablety pro učitele

Vzděláváme pro budoucnost – Microsoft

O iniciativě: http://www.microsoft.com/cze/education/vzdelavameprobudoucnost/, Blog aktérů: http://vzdelavameprobudoucnost.blogy.rvp.cz 



Vzděláváme pro budoucnost – Microsoft

O iniciativě: http://www.microsoft.com/cze/education/vzdelavameprobudoucnost/, Blog aktérů: http://vzdelavameprobudoucnost.blogy.rvp.cz 

Závěrečná zpráva v prosinci 2014.



Srovnání dvou ojedinělých projektů

ŠKOLA NA DOTEK
(MČ Praha 6)

VZDĚLÁVÁME PRO BUDOUCNOST
(Microsoft)

6 zapojených ZŠ
+ 9 v druhé fázi projektu

4 zapojené ZŠ

zaměřeno na tablety zaměřeno na dotyková zařízení
školy z jedné městské části 

(konkurence)
školy ze dvou krajů CŘ

platformy Android/iOS/Windows 8.x platforma Windows 8.x
aktivita iniciována zřizovatelem školy se k aktivitě přihlásily

ředitelé s různou úrovní zkušeností zkušení a inovativní ředitelé
v prvním fází téměř všichni

tabletoví začátečníci
pokročilé zkušenosti s ICT

(dříve již různá pilotní ověřování)



● Pedagogická kvalita (a intenzita) využívání tabletů ve výuce 
je spojena s leadshipem (vůdčí osobnost na škole).

● Tablety mohou přinášet inovace, ale i podporovat tradici.

● Rozhodování (volba platformy atp.) zabere vždy více času.

● Tablety patří nejlepším učitelům, nikoli nejlepším „ajťákům“.

● K největším brzdám změn mohou patřit školní správci IT.

● Zavádění může podpořit role „technologického asistenta“.

Vybraná zjištění (pracovní návrhy tezí)



● Vhodné je vyžadovat vizi, např. formou miniprojektu, 
a společně ve škole stanovit, co je cílem zavádění tabletů.

● Je třeba vyřešit množství technologických, organizačních 
a pedagogických problémů, školy s pedagogicky 
excelentními řediteli řeší primárně otázky pedagogické, 
ostatní školy zůstávají často u technikálií.

● Nic nediktovat shora (zřizovatel), rozhodovat  co „nejníže“, 
zapojit učitele do výběru toho, co vnímají, že potřebují.

● Vše intenzivně a neustále komunikovat – s učiteli, žáky, 
rodiči, zřizovatelem… 

Doporučení (pracovní návrhy tezí)



Hlavní cíl výzkumu: 
● Zjistit, zda je možné během jednoho roku přejít z tištěných 

učebnic na tablety, aby byla zachována smysluplnost výuky.
Zjištění:

● ANO, je to možné, ale jen u těch učitelů, kteří jsou 
odhodláni tento krok udělat a jsou podporováni v tom, 
aby dokázali tablet ve výuce účelně využívat.

Závěr:
● Učitelům, kteří chtějí využívat tablety 

ve výuce, by to mělo být umožněno 
a je dobré je v tom podporovat.

● Jednorázové, rychlé a plošné zavedení 
tabletů do škol v ČR by nebylo účelné.

Výzkum tabletů a el. učebnic Flexibook (2013)

Martin Chvál, 2013, Flexibook 1:1. Nakladatelství Fraus.

http://www.op-vk.cz/cs/zadatel/vyzvy-op-vk/vyzvy-op-vk/ukoncene-vyzvy/vyzvy-ipo/vyhlaseni-vyzvy-k-predkladani-individualnich-projektu-ostatnich-oblast-podpory-1-3-dalsi-vzdelavani-pracovniku-skol-a-skolskych-zarizeni-1.html


Chyba: implementační strategie 1:1 bývají založené na 
novém technickém nástroji jako na tom hlavním 

z celého programu!

Pro úspěch nutné hluboké změny 
v kultuře vyučování a učení.

Programy 1:1

http://www.microsoft.com/cze/education/vzdelavameprobudoucnost/
http://vzdelavameprobudoucnost.blogy.rvp.cz/


● stát do ověřování 1:1 (a výzkumu) neinvestuje (ze SR),
● skoro nikdo v ČR nezveřejňuje zkušenosti, výjimky:

● Nakladatelství Fraus: Flexibook 1:1 (M. Chvál),
● Microsoft: Vzděláváme pro budoucnost (O. Neumajer, D. Růžičková),
● Praha 6: Škola na dotek (O. Neumajer),

● objektivita závěrečných zprávy z ověřování financovaných 
z komerční sféry – garance osobností výzkumníka,

● nedostatečná diseminace výsledků a nedotaženost do 
metodické podpory pro další školy: publikace, semináře, 
konference, DVPP…

Problémy ověřování projektů 1:1 a metodické podpory

http://www.microsoft.com/cze/education/vzdelavameprobudoucnost/
http://vzdelavameprobudoucnost.blogy.rvp.cz/


Následuje část…

Vzdělávání učitelů



Žádosti o akreditaci DVPP za rok 2012 – právnické osoby 

Zdroj: Akreditační komise pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, MŠMT



● seminář
● dílna/workshop
● přednáška
● exkurze, stáž
● letní škola
● konference
● soutěž, přehlídka prací
● mentoring
● koučink
● supervize
● tutorovaný e-learning
● netutorovaný e-learning
● otevřené kurzy, MOOC
● on-line komunita učitelů
● osobní vzdělávací prostředí 

digitální stopa

Nástroje moderního vzdělávání

● blogy (blogy učitelů, vědců a myslitelů)
● sociální sítě (Edmodo, Schoology, Google+)
● wiki (Wikipedie, Wikispaces, wiki.rvp.cz)
● RSS (skoro všechny weby, rvp.cz, msmt.cz)
● podcasty (Český rozhlas, British Council, BBC)
● diskusní skupiny (Google Groups)
● cloud (Microsoft Office 365, Google Apps)
● LMS (Moodle, Unifor)
● on-line videa (YouTube, Vimeo)
● on-line prezentace (Prezi, SlideShare)
● webcasting (např. záznamy vícedruh. médií)
● videokonference (Skype, Hangout, Lync)
● webináře (webinare.cz, audiovideo.rvp.cz)
● virtuální hospitace (rvp.cz)
● el. portfolio/digifolio (Mahara)



Čelní učitelé 
● se propojují, vytvářejí komunity,

které komunikují on-line,
● vyměňují si nápady z výuky,
● výsledky zejm. na sociálních sítích.

Zapojte se nebo alespoň sledujte
jejich digitální stopu.

Komunity učitelů on-line

Rada starších Metodického portálu
http://digifolio.rvp.cz/view/view.php?id=4443 

iSEN (od 0:57 min.)
http://www.youtube.com/watch?v=L-FaF0ZV3_M#t=57 

GEG (Google Edu Groups) ČR
http://www.gegcr.cz 

Letní škola Moderních učitelů,Microsoft
http://www.letni-skola.cz 

Ambasadoři eTwinningu

etwinning.cz/vyzva_amb2014/ 

http://tinyurl.com/pepous



Google EDU Groups (GEG) ČR skupiny:
● GEG Děčín http://goo.gl/ueGkwh 

● GEG Divy http://goo.gl/nmSAVi 

● GEG Novojičínsko http://goo.gl/1bOju4 

● GEG Podřipsko http://goo.gl/Co4ZY9 

● GEG Učte s námi http://goo.gl/xuJzEk 

● GEG UPOL http://goo.gl/TvwKBJ 

Komunity učitelů on-line

Tablet v rukou učitele aneb Učitel ve spárech tabletu (od zač. a pak 6:38 min.), 14. 1. 2014
http://youtu.be/BWQJaLD-pOw 

http://www.gegcr.cz/2014/01/tablet-v-rukou-ucitele-aneb-ucitel-ve.html 

Využit Google Hangout, Google+



Následuje část…

Aktuální klíčové dění v ICT ve vzdělávání

http://www.fraus.cz/download/4947-flexibook-prezentace-chval_fin.pdf


Úkol MŠMT z usnesení vlády Digitální Česko v. 2.0 
(203/2013) a Digitální vzdělávání (790/2013).

Tři prioritní cíle digitální strategie:
● 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.

Veřejná diskuze do
21. 9. 2014 na RVP.CZ

Strategie digitálního vzdělávání do roku 2020



Pracovní verze návrhu kariérních stupňů v rámci připravovaného kariérního systému. MŠMT a NIDV. http://nidv.cz/cs/projekty/projekty-esf/karierni-system.ep/ 



Pro další rozvoj ICT v práci učitelů v ČR bude klíčové,
zda se podaří 

oblast digitálních dovedností 
v připravovaném standardu učitelů obhájit.

Kariérní systém učitele

Foto a scéna Václav Vávra (13 let), 2014



Doba se zásadně změnila, 
jsme ve fázi experimentování 
a toto je také fáze konečná, 
která patrně nikdy neskončí. 

Čekat na výsledky 
experimentů, nejlépe ověřené 
na desítkách případových 
studií, popsané ve výzkumných 
šetřeních a shrnuté v odborné 
pedagogické literatuře je liché.

Pedagogický výzkum je přesto  
potřebný, je-li smysluplný.

Doba experimentování

Počítače nám umožňují 
vykonávat aktivity, 
které bychom bez nich 
jinak dělat nemohli. 
Proto je srovnání 
s tradičními 
pedagogickými postupy 
problematické.
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…to byly

Mobilní technologie do škol

Ondřej Neumajer
http://ondrej.neumajer.cz/ 

ondrej@neumajer.cz 
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