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revize ICT v RVP ZV 
Co se stalo do dnešního dne v oblasti komunikace

33 000+
uživatelů 

1 000+
příspěvků na 

sociálních sítích 

52
článků a zpráv 

v médiích 

www.revize.edu.cz

▪ co se mění v RVP ZV

▪ jak na to ve škole

▪ kdo mi pomůže

http://www.revize.edu.cz/


revize ICT v RVP ZV 
Co se stalo do dnešního dne v oblasti komunikace

komunikace

▪ newslettery (25.000)

▪ rozhovory (škola/osobnosti)

▪ videa (vysvětlující videa)

▪ webináře, workshopy, konference

▪ tiskové zprávy



revize ICT v RVP ZV 
rok 2021



Přes formulář na 

webu 

revize.edu.cz

1. vlna škol – přímá 
podpora

V týdnu od 22. února 2021

registrace kdy? proč?

bezplatná podpora učitelů přes webináře, 

workshopy zkušenými lektory

konzultace

sběr zkušeností a sdílení s partnerskými školami

pomoc při tvorbě vzdělávacího programu



počet přihlášených škol

762
počet přihlášených

škol



stav podpory školám

Přihlašování škol skončilo 31. března 2021

Máme přihlášených 182 lektorů k nové informatice

Máme 112 lektorů k digitální kompetenci

Největší zájem škol v rámci podpory je o webináře

Připravujeme spuštění podpory – prostřednictvím krajských pracovišť NPI a všech projektů 

(SYPO, PRDG, PPUČ rovněž využíváme výstupů i superlektorské základny z PRIM)

NPI ČR jako garant podpory školám v revizi RVP ZV v ICT



stav podpory školám

Spuštění bezplatné podpory pro přihlášené školy je plánováno od 15. dubna 2021

Do této doby mohou školy nadále využívat podpory přes projekt SYPO – krajské oblastní 

workshopy, webináře k problematice nové informatiky

Pro školy bude rovněž nepřímá podpora, která míří i ke školám, které se nezapojují od 1. září 2021

• MOOC kurzy z projektu PRDG

• E-learningové kurzy

• Záznamy webinářů

• Aktualizovaný web revize.edu.cz



revize ICT v RVP ZV 

2021 podpora škol

• webinář pro ředitele

• dva workshopy pro učitele informatiky
• algoritmizace a programování, data,

informace a modelování

• informační systémy, digitální technologie

• workshop pro školní koordinátory změny

Navazuje:

▪ nabídka dalšího vzdělávání nejen pro rozvoj digitální 
kompetence, k tématům a potřebám škol



▪Startovací balíček

▪Kombinované kurzy k digitální kompetenci

▪Kurzy informatiky

▪Individuální konzultace pro každou školu

▪Oborově tematická setkávání pro učitele v regionálních 

centrech

▪Workshop na digitální kompetence

jakou podporu škola 
dostane?



děkuji za pozornost
tomas.rebicek@npi.cz


