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AKTUALIZACE OBSAHU VZDĚLÁNÍ                      
NOVÁ INFORMATIKA



STRATEGIE 2030+ - PLÁN NA 10 LET
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STRATEGICKÉ CÍLE
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◼ SC1: Zaměřit vzdělávání více na získávání
kompetencí potřebných pro aktivní občanský, 
profesní i osobní život

◼ SC2: Snížit nerovnosti v přístupu 
ke kvalitnímu vzdělávání a umožnit maximální 
rozvoj potenciálu dětí, žáků a studentů
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DIGITÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V S2030+

5

◼ Zaměřit vzdělávání více na získávání kompetencí
vč. digitálních kompetencí žáků i učitelů

◼ Posílit matematické, přírodovědné i čtenářské dovednosti

◼ Snížit nerovnosti v přístupu ke vzdělání & digitální propast 
(vybavení) mezi dětmi

◼ Podpora pedagogů

◼ Systémová podpora školám (nepedag)



VYBAVENÍ ŠKOL A SPRÁVA ICT
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1,3 mld. Kč na ICT vybavení – MŠMT se podařilo vyčlenit ze státního 
rozpočtu prostředky pro veřejné ZŠ a nižší stupně gymnázií - vybavení 
pro školy, ale i rezerva pro zapůjčení žákům 

◼ SŠ měly navíc v posledních letech možnost využití financí z 
evropských prostředků, např. přes krajské akční plány až 2,2 mld. 
na modernizaci

◼ další prostředky šablony „Využití ICT ve vzdělávání“ z 
Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) MŠMT, 
díky které se do škol dostalo skoro 60 tisíc notebooků či tabletů

Zvýšení alokace na IT správce - nepedagogické pracovníky o 1016 
úvazků pro základní školy pro rok 2021



ICT REVIZE RVP = MALÁ REVIZE RVP ZV
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Revize zavedena 2021, první školy mohou učit podle nové ŠVP od 
1.9.2021, ZŠ musí aplikovat od roku 2023 (resp. 2024)

Aktualizace obsahu a zvýšení hodinové dotace informatiky
(dříve 1+1, nyní 2+4)

Snížení hodinové dotace > redukce jádrových („povinných“) výstupů 
Odebrány dílčí požadavky, buď duplicitní, příliš podrobné, 
nepřiměřené věku.
Vypuštění neznamená, že danou látku nemohou školy vyučovat. 
Změny jsou definitivní pouze pro informatiku. 
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ICT V RVP ZV - INFORMATIKA

Schopnost strukturovaně přemýšlet, s pomocí ICT a aplikací
Pracovat s informacemi
Popsat problém, analyzovat to podstatné, hledat řešení
Rozhodovat na základě relevantních dat
Porozumět základním principům digitálních technologií
Využití ICT v týmové práci, základy uživatelských dovedností
Základy funkčních technických řešení problémů
Efektivní, bezpečné a etické užívání technologií
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ICT V RVP ZV – DIGITÁLNÍ KOMPETENCE

ovládá digitální zařízení, aplikace a služby; využívá je při učení

samostatně rozhoduje, které technologie pro jakou činnost použít

získává, vyhledává, kriticky posuzuje, spravuje a sdílí data, informace a 
digitální obsah, volí postupy a prostředky odpovídající situaci a účelu 

vytváří a upravuje digitální obsah, vyjadřuje se digitálními prostředky 

využívá digitální technologie, aby si usnadnil práci, zautomatizoval rutinní 
činnosti, zefektivnil své pracovní postupy a zkvalitnil výsledky své práce 

seznamuje se s novými technologiemi, kriticky hodnotí jejich přínosy a 
reflektuje rizika jejich využívání 

předchází situacím ohrožujícím bezpečnost zařízení i dat; při komunikaci a 
sdílení informací v digitálním prostředí jedná eticky
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ICT V RVP ZV – CÍL VZDĚLÁVÁNÍ

Pomáhat žákům orientovat se v digitálním prostředí a vést 
je k bezpečnému, sebejistému, kritickému a tvořivému 
využívání digitálních technologií při práci, při učení, ve 
volném čase i při zapojování do společnosti a občanského 
života.
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ROLE NPI V IMPLEMENTACI

◼ NPI i ČŠI jsou přímo řízené organizace MŠMT – rozvíjejí 
aktivity centra

◼ Zásadní role:

◼ Revize RVP, příprava i implementace

◼ DVPP

◼ Podpora učitelů, metodická podpora, komunikace



DĚKUJI ZA POZORNOST

BUDEME VELMI RÁDI, POKUD SE ZAPOJÍTE, OSOBNĚ ANEBO VYUŽIJETE ONLINE DISKUZI NA YOUTUBE A FACEBOOKU

INFORMACE O STRATEGII 2030+ MŮŽETE SLEDOVAT ROVNĚŽ I NA:

revize.edu.cz

https://www.facebook.com/msmtcr/
https://twitter.com/msmtcr
https://www.instagram.com/msmtcr/
https://revize.edu.cz/

