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Výzkum: Švédové a internet v roce 2014

Swedes and the internet 2014, http://en.soi2014.se/children-and-youth/ 

Věk, kdy 50 % věkové kohorty dětí začíná používat internet.



OECD. Students, Computers and Learning. Making the Connection. 2015. 
http://www.oecd.org/education/students-computers-and-learning-9789264239555-en.htm 

http://en.soi2014.se/children-and-youth/


Mobilní zařízení v české populaci

Zdroj: Media projekt, Unie vydavatelů, Median, STEM/MARK. Mediaguru.cz: Čtvrtina majitelů čtecích zařízení čte i tištěný deník, 17. 2. 2016

Mládež 12-19 let – 84 %!

http://www.oecd.org/education/students-computers-and-learning-9789264239555-en.htm


První mobil dítěte

Zdroj: Minisčítání, Český statistický úřad, 2015. https://vdb.czso.cz/pll/eweb/mini2015.vysledky?o=14 

http://www.mediaguru.cz/2016/02/vyzkum-ctvrtina-majitelu-ctecich-zarizeni-cte-i-tisteny-denik/#.Vs17cJb5P5R


Realita českých základních škol

3,8 % je necelá  1 vyučovací hodina týdně!
G: 4,8 %, SOVm: 9,5 %, SOVz: 6,9 %,  7,6 %⌀

Výroční zprávy České školní inspekce 2010/11 až 2014/15. http://www.csicr.cz/ 

https://vdb.czso.cz/pll/eweb/mini2015.vysledky?o=14


Rámcový vzdělávací 
program 
pro základní vzdělávání

Ve vzdělávací oblasti ICT 
převládá uživatelské 
zaměření, neobsahuje 
algoritmizaci ani 
programování.

Vzdělávací oblast ICT 
nezměněna od 1. vydání 
z roku 2004.

http://www.csicr.cz/


Odborná kvalifikace a aprobovanost učitelů ICT

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014. ČŠI, prosinec 2014.

25 996 Kč



European Schoolnet. Survey of Schools: ICT in Education, Brusel, 21. 3. 2012. Service d’Approches Quantitatives des Faits Educatifs, Université de Liège 

Učitele v on-line komunitách

% studentů 8. ročníků 
vyučovaných učiteli, 
kteří se sdružují v on-
line vzdělávacích 
komunitách.
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% studentů 8. ročníků 
vyučovaných učiteli, 
kteří se sdružují v on-
line vzdělávacích 
komunitách.



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

12. listopadu 2014 schválila vláda ČR usnesením č. 927/2014



Příklady opatření k zavedení informatického myšlení
● 2.3 Modernizace vzdělávací oblasti ICT v RVP, 

zdůraznění informatického myšlení
● 3.2 Zařazení didaktiky rozvoje digitální gramotnosti 

a informatického myšlení žáků do vzdělávání učitelů
● 7.1 Veřejná kampaň vysvětlující klíčový vliv digitálních 

technologií na vzdělávání

Strategie digitálního vzdělávání do roku 2020



Informatické myšlení – zahraniční zkušenosti existují

Návod pro učitele, Anglie 2013 Diplomová práce, 2015Srovnání informatiky v EU
EUN, 2015

Europe Code Week 2015, http://www.codeweek.cz/ 



Education 1.0 → 3.0

CISCO:The Learning Society
cisco.com/c/dam/en_us/about/citizenship/socio-economic/docs/LearningSociety_WhitePaper.pdf 

 Education 3.0: Learners as Connectors, Creators, Constructivists

https://usergeneratededucation.wordpress.com/tag/education-3-0/ 

Myšlenky Industry 4.0 již 
dávno přítomny v konceptu 
Education 3.0



Shrnutí

● děti žijí obklopeny ICT, jsou téměř permanentně 
on-line, nejsou-li zrovna ve škole

● ve školách jsou technologie používány velmi 
okrajově 

● z pohledu ICT čelí školy řadě problémů, řešení 
mnohých je popsáno ve Strategii digitálního 
vzdělávání

● myšlenky Industry 4.0 jsou již dávno přítomny 
v konceptech Education 2.0-3.0
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