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Vize a plány DigiKoalice pro rok 2020 
Výroční setkání DigiKoalice bylo zahájeno přivítáním účastníků Stanislavem Volčíkem, vedoucím 

oddělení rozvoje a inovací ve vzdělávání MŠMT, a úvodním projevem Jaroslava Faltýna, předsedy 

DigiKoalice a ředitele odboru předškolního, základního, základního uměleckého a speciálního 

vzdělávání MŠMT. 

Česká národní koalice pro digitální pracovní místa (zkráceně DigiKoalice) je národní platforma, kterou 

zřizuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a která má partnery v dalších 22 státech EU. Hlavním 

účelem existence národních DigiKoalic po celé Evropě je snaha o koordinovaný přístup ke spolupráci 

vzdělávacích institucí, státu, soukromého sektoru, neziskového sektoru, akademických institucí a dalších 

aktérů.  

Z hlediska budoucnosti českého vzdělávání byl vydán klíčový dokument Hlavní směry vzdělávací politiky 

2030+. Zejména ve Strategické linii „Proměna obsahu vzdělávání“ je jasně deklarováno, že by se stát měl 

zasadit o „vyšší míru využívání digitálních technologií, smysluplnou práci s nimi“. V roce 2020 budeme 

také intenzivně pracovat na implementaci Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací 

soustavy na roky 2019–2023. Rok 2020 bude ve znamení přípravy terénu pro revidované kurikulum v 

oblasti Informatiky a ICT pro základní vzdělávání a gymnázia. Návrh revidovaného kurikula je veřejně 

dostupný k prozkoumání všem zájemcům ve stejné podobě, v jaké ho koncepční projekty fakult dostaly, 

a to na stránkách Národního ústavu pro vzdělávání. 

Ministerstvo v této změně musí získat partnery z různých sektorů – zaměstnavatele, startupy, velké 

hráče v IT sektoru, ostatní ministerstva, školy, rodiče, zřizovatele. Nezačínáme z nuly, v rámci 

implementace Strategie digitálního vzdělávání se již mnohé povedlo.  

V současné době například probíhají dva stěžejní koncepční projekty z OP VVV z výzvy Implementace 

strategie digitálního vzdělávání I – Podpora rozvoje informatického myšlení a Podpora rozvoje digitální 

gramotnosti, na kterých se podílejí všechny pedagogické fakulty. Tyto projekty ověřují obsah 

revidovaného kurikula a vzdělávací zdroje, které fakulty připravily. Do ověřování a sběru zpětné vazby je 

zapojena cca stovka škol. Po skončení projektu v roce 2020 bude kurikulum upraveno a na začátku roku 

2021 bude nové kurikulum představeno veřejnosti. 

Jedná se o krok dobrým směrem, protože v Informatice se skutečně bude učit informatika a informatické 

myšlení a bude podporována kreativita žáků. Zároveň bude zaveden průřezový princip digitální 

gramotnosti, který bude prostoupen ve všech vzdělávacích oblastech. Cílem je to, aby se žáci a studenti 

dokázali ve složitém virtuálním prostředí orientovat a chránit se, dále to, aby se učili efektivně a 

kreativně technologie používat skrze obsah běžných školních činností.  

I proto pojalo MŠMT výroční setkání DigiKoalice velmi otevřeně, aby byly vyslyšeny názory jednotlivých 

aktérů a každý si mohl zformulovat, s čím osobně nebo za organizaci ke změnám přispět. Výroční setkání 

DigiKoalice 2019 bylo tedy pro školy, soukromý i veřejný sektor a další partnery skvělou příležitostí 

vzájemně si naslouchat. Výsledkem by měla být všestranně prospěšná spolupráce, jejímž výsledkem 

dojde k posunutí digitálních kompetencí dětí, žáků, studentů, učitelů, ředitelů i ostatních dospělých.  

V roce 2020 budou aktivity DigiKoalice nadále podporovány. Kontaktní místo DigiKoalice bude 

spravováno po sloučení NÚV a NIDV v Národním pedagogickém institutu, komunikaci se nadále za MŠMT 

bude věnovat oddělení pana Volčíka a jeho tým. DigiKoalice bude nadále poskytovat servis při 

http://www.digikoalice.cz/
http://www.digikoalice.cz/
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/national-local-coalitions
http://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/strategie-2030
http://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/strategie-2030
http://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/dz-cr-2019-2023
http://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/dz-cr-2019-2023
http://www.nuv.cz/t/revize-rvp-ict
http://www.nuv.cz/t/revize-rvp-ict
http://www.imysleni.cz/
http://www.digigram.cz/
http://www.digigram.cz/
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propojování jednotlivých aktérů a bude jim poskytovat informace o tom, co Ministerstvo školství, 

mládeže a tělovýchovy na poli digitálního vzdělávání chystá, jaké jsou probíhající aktivity a jak se mohou 

jednotliví aktéři konkrétně zapojit. 

Na akci zazněly výzvy, které před digitálním vzděláváním v ČR leží. Hlavní výzvy se týkají přetrvávající 

nedostatečné informovanosti veřejnosti o digitálních tématech a nedostatečného zájmu a podpory 

digitálního vzdělávání ze strany veřejnosti a politiků na všech úrovních. 

Realizací workshopů a následného networkingu akce cílila na výměnu zkušeností a propojení organizací, 

které se běžně nepotkávají. MŠMT hledá partnery a podporuje informovanost členů DigiKoalice ve 

způsobu a možného podílu na řešení těchto výzev. 

Výročního setkání se zúčastnili také kolegové z Digitálné koalície ze Slovenska, předseda výkonného 

výboru Digitálné koalície pan Mário Lelovský a dále tajemník slovenské národní koalice pro digitální 

pracovní místa pan Andrej Bederka.  

V prosinci probíhal také sběr zpětných vazeb z akce, jejich shrnutí najdete v příloze. Vybraní účastníci 

akce zveřejnili své plány a závazky na rok 2020, sledujte jejich profily na webu DigiKoalice nebo si je 

prohlédněte v online podobě. 

Za společný tým MŠMT a NÚV v DigiKoalici se na společné aktivity v roce 2020 těší: 

● Jaroslav Faltýn, předseda DigiKoalice, MŠMT 

● Stanislav Volčík, Lucie Gregůrková, Miroslav Návrat, gestoři digitálního vzdělávání na MŠMT 

● Petr Naske, tajemník DigiKoalice 

● Adéla Zehringerová, Josef Dašek, Stanislav Vašát, Jiří Nosek, Daniel Suchánek, podpůrný tým DigiKoalice 

v NÚV 

Budeme rádi za Vaše další podněty, můžete nás kontaktovat na digikoalice@nuv.cz. 

 

 

https://drive.google.com/open?id=1yShgWvz_aE9ZPqXNlkBPJo4XxJMpDaL8
mailto:digikoalice@nuv.cz
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Bilance roku 2019 v DigiKoalici  
Po skončení prvotní finanční podpory DigiKoalice z Evropské komise se díky podpoře ze strany MŠMT a 

vyjednávání Ing. Ivana Pilného podařilo pro DigiKoalici zajistit udržitelné financování aktivit do dalších 

let v rámci portfolia úkolů Národního ústavu pro vzdělávání. V roce 2019 zároveň přišla příležitost 

požádat o finanční podporu na rozvoj online komunikační platformy DigiKoalice z výzvy CEF Telecom, 

vznikat bude také centrální komunikační platforma národních digitálních koalic v EU. Projekt bude 

zahájen v létě 2020. 

V ČR se v letech 2018 a 2019 stalo několik důležitých událostí v oblasti digitálního vzdělávání dětí 

i dospělých. Plnou parou se rozjela pokusná ověřování výuky digitální gramotnosti a informatického 

myšlení, do projektů je zapojeno 9 vysokých škol a jejich pedagogických fakult, inovace ve výuce se 

zkouší ve více než stu MŠ, ZŠ a SŠ. 

Na podzim 2018 spustila Evropská komise celoevropský nástroj SELFIE k rámci digitálně vstřícné školy 

(DigCompOrg), nástroj je šířen a propagován i v ČR. V návaznosti na to schválilo MŠMT rámec digitálních 

dovedností pedagogů DigCompEdu jako hlavní východisko pro inovace vzdělávání budoucích učitelů a 

jako nástroj na posuzování aktivit a vzdělávání na podporu učitelů. Národní ústav pro vzdělávání 

k tomuto nástroji v systémovém projektu PPUČ připravilo online aplikaci Profil Učitel21 pro české učitele 

k vyhodnocení vlastních silných stránek při práci s technologiemi s rodiči, žáky a společenstvím celé 

školy. 

Národní institut pro další vzdělávání v pilotním projektu SYPO zahájil činnost metodických kabinetů pro 

výuku informatiky po celé ČR, v každém kraji ČR začal působit také krajský ICT metodik. Pilotně se tak 

ověřuje model systémové podpory na úrovni podpory přímo v území. Proběhla úspěšná kampaň 

CODEWEEK a příkladné byly grantové programy SAP (MEET and CODE) a programy společnosti Google. 

Czechitas oznámili rozšíření aktivit do dalších krajů a území. Portál Učitelnice přivedl zahraniční model 

„Teachers Pay Teachers“ mezi české učitele. Byl spuštěn portál Elektronické materiály (EMA.RVP.CZ), 

který propojuje a zobrazuje otevřené vzdělávací zdroje z různých platforem a zdrojů v ČR. Vláda ČR 

koordinuje meziresortní program Digitální;Česko, který podporuje v pilíři „digitální ekonomika 

a společnost“ všechny cíle a priority Strategie digitálního vzdělávání. V prosinci 2018 DATA4YOU získali 

celoevropské ocenění European Digital Skills Award za svůj program Coding Bootcamp Praha. Nadace 

O2 spustila program O2 Chytrá škola. Týden rodiny OFFLINE se stal již tradiční událostí jarních měsíců. 

Elixír do škol zahájil rozšiřování svých digitálních center pro učitele. FDV společně s MPSV provozují 

PortálDigi, kde byly dokončeny analýzy o digitálním vyloučení, a propagují společně s MŠMT využívání 

otevřených licencí ve státní správě. 

Byl vydán Almanach 2019 – katalog členských organizací a příkladů inspirativní praxe, který byl 

prezentován mimo jiné na Future Port Prague, kde měla DigiKoalice svůj stánek.  

Uskutečnily se čtyři meetupy, kde měly firmy, neziskové organizace a další organizace možnost 

představit své produkty a služby a získat zpětnou vazbu. Celkem se akcí zúčastnilo 150 lidí a proběhlo 17 

vystoupení. 

● 7. května – www.digikoalice.cz/meetup-digikoalice-1-hledani-spojencu-pro-digitalni-vzdelavani-i/ 

● 12. června – www.digikoalice.cz/druhy-meet-up-digikoalice/ 

● 21. října – www.digikoalice.cz/meetup-digikoalice-21-10-2019/ 

● 25. listopadu – www.digikoalice.cz/ohlednuti-za-meet-up-25-11/ 

https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/apply-funding/2019-digital-skills-jobs
http://www.digigram.cz/
http://www.imysleni.cz/
http://www.imysleni.cz/
https://ec.europa.eu/education/schools-go-digital_cs
https://ec.europa.eu/education/schools-go-digital_cs
https://gramotnosti.pro/digcompedu
https://gramotnosti.pro/digcompedu
http://ucitel21.rvp.cz/
http://www.projektsypo.cz/dokumenty/bulletin_ZARI_Informatika_a_ICT.pdf
http://www.projektsypo.cz/dokumenty/bulletin_ZARI_Informatika_a_ICT.pdf
http://projektsypo.cz/e-poradenstvi.html
http://www.codeweek.cz/
https://meet-and-code.org/cz/cs/
https://blog.codeweek.eu/post/183421738350/apply-now-for-code-week-2019-grants-from-google
https://www.czechitas.cz/cs/kontakt
https://www.ucitelnice.cz/
https://ema.rvp.cz/
https://www.digitalnicesko.cz/
http://sdv.msmt.cz/
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/european-digital-skills-awards-meet-24-outstanding-finalists
https://www.codingbootcamp.cz/
https://www.o2chytraskola.cz/
http://www.rodinaoffline.cz/stranky/114/o-kampani.html
https://www.elixirdoskol.cz/digitalni-technologie-v-centrech/
https://portaldigi.cz/
http://bit.ly/digikoalice
http://www.digikoalice.cz/meetup-digikoalice-1-hledani-spojencu-pro-digitalni-vzdelavani-i/
http://www.digikoalice.cz/druhy-meet-up-digikoalice/
http://www.digikoalice.cz/meetup-digikoalice-21-10-2019/
http://www.digikoalice.cz/ohlednuti-za-meet-up-25-11/
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Následuje shrnutí  5 diskusních workshopů. Na místě akce byly workshopy shrnuty jen v plénu 

v 5minutovém vystoupení garanta workshopu. Nad závěry z workshopů probíhala ještě PER ROLLAM 

diskuse účastníků (20. prosince – 7. ledna 2020, e-mail a FB skupina členů). Tento report shrnuje stav a 

reakci týmu DigiKoalice na přijaté podněty. Za každé téma najdete doporučení, která budou projednána 

na nejbližší koordinační skupině DigiKoalice nebo na setkání odborné skupiny, která by se tématu 

věnovala i nadále v roce 2020. U každého workshopu najdete jména osob, které garantovaly obsah, a 

také příslušného partnera za státní instituci, který jednotlivá témata zastoupí na nejbližší koordinační 

skupině. 

Jak zvládat obavy učitelů MŠ/ZŠ z digitálních témat ve výchově 

a vzdělávání? 
Odborní garanti: Daniela Růžičková, Eva Fanfulová, NÚV 

Gestor za koordinační skupinu DigiKoalice: Jaroslav Faltýn, MŠMT 

Průběh workshopu 

Workshop se věnoval především obavám učitelů mateřských a základních škol z digitálních témat ve 

výchově a vzdělávání. Hlavním cílem skupiny bylo zjistit, jaké obavy převládají, co se přítomným 

osvědčilo při implementaci digitálních témat do výuky a na co se společně zaměřit pro překonání obav. 

Vedle učitelů se na workshopu sešlo i mnoho zástupců firem a neziskového sektoru. I proto byli přítomní 

rozděleni na dvě skupiny – učitelé; firmy spolu s ostatními. 

Jak učitelé, tak zástupci firem spolu s ostatními se shodli na tom, že mezi nejčastější obavy patří fakt, že 

se učitelé bojí věnovat se digitálním tématům, respektive pracovat s digitálními technologiemi z důvodu 

strachu ze změny. Digitální témata jsou tak v tomto směru vnímána jako jakýsi „narušitel“, který nejenže 

pro některé učitele znamená práci navíc bez dostatečného ohodnocení, ale i menší jistotu ve výkladu 

látky. Tato nejistota je vyvolána mj. i tím, že žáci mnohdy pracují s digitálními technologiemi lépe a 

sebevědoměji než jejich učitelé. Učitelé také často nevědí, zda si vedou dobře, či nikoliv (chybí jim zpětná 

vazba). 

Konkrétní příspěvky účastníků diskuse/nabídky 

V souvislosti s tím, co se přítomným osvědčilo při zapojování digitálních témat do výuky, byla na straně 

firem spolu s ostatními zmíněna zejména: 

● potřeba člověka, ať už učitele, nebo externího poradce, který je nadšený pro digitální témata; 

● sdílení a šíření příkladů dobré praxe; 

● nutnost nabízet zdroje a tipy k digitálnímu vzdělávání podle cílových skupin a jejich očekávání, 

seznamovat s nimi učitele. 

 

V učitelské skupině pak bylo zmíněno: 

● přínos Centra kolegiální podpory, kde učitelé sdílí osobní zkušenosti jiným učitelům; 

● mít možnost dozvědět se, jak zakomponovat do své výuky digitální témata; 

● důležitost podpory v implementaci digitálních témat do výuky. 
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Podněty pro jednání koordinační skupiny DigiKoalice 

V tom, na co bychom se měli společně zaměřit v překonávání obav z digitálních témat ve výchově 

a vzdělávání, se přítomní shodli na několika bodech: 

● dotáhnout změnu RVP, která by podpořila digitální vzdělávání ve školách; 

● propojit jednotlivé programy/projekty k tomu, abychom se vzájemně inspirovali a zlepšili úroveň 

digitálního vzdělání; 

● potřeba jednat s akademickou půdou a vysokými školami, aby se zlepšila kvalita přípravy pedagogů; 

● podpořit manažerské programy pro ředitele, aby ředitelé zlepšili práci/komunikaci s rodiči, s učitelským 

sborem i se zdroji k digitálním tématům. 

Vstupy do plánu DigiKoalice 

● Zlepšit metodickou podporu škol v oblasti digitálního vzdělávání, propagace sítě krajských ICT metodiků 

(http://www.projektsypo.cz/kontakty/krajska-pracoviste.html); šíření digitálních vzdělávacích zdrojů 

pomocí EMA (www.ema.rvp.cz), synergie propagace výstupů z projektů Podpora rozvoje informatického 

myšlení (www.imysleni.cz), Podpora rozvoje digitální gramotnosti (www.digigram.cz) a SYPO (např. 

https://www.nidv.cz/vzdelavaci-programy?search=webin%C3%A1%C5%99)  

Termín: průběžně 

● Vytvoření portálu DigiŠkola, kde budou propagovány pilotně digitální vzdělávací zdroje jako výstupy z 

projektů PRIM a DG.  

Termín: leden 2020 

 

  

http://www.projektsypo.cz/kontakty/krajska-pracoviste.html
http://www.ema.rvp.cz/
http://www.imysleni.cz/
http://www.digigram.cz/
https://www.nidv.cz/vzdelavaci-programy?search=webin%C3%A1%C5%99


 

7 
 

Jakou příležitostí jsou témata umělé inteligence pro mezipředmětovou 

spolupráci ve výuce na SŠ?  
Odborný garant: Ondřej Mandík, SPŠE Praha 

Gestor za koordinační skupinu DigiKoalice: Veronika Kramaříková, MPO 

Průběh workshopu 

Diskutující se věnovali nejprve charakteru IT dovedností, jednoznačně se shodli na tom, že IT dovednosti 

je nutné ve školách rozvíjet zejména průřezově. Při výkladu AI témat je potřeba rozlišit, kdo tvoří AI a 

kdo ji používá. Dále probíhala diskuse o tom, na koho se ve výuce AI zaměřit. Pouze 5 % lidí odhadem 

bude schopné aktivně AI programovat a připravovat scénáře pro AI učení. Pak je ale potřeba „rozdělit” 

zbytek žáků/populace (tedy 95 %) podle toho, jakou mírou závislosti se jich AI v profesním životě dotkne. 

To, že se dotkne každého, je zřejmé. Avšak část profesí a lidské činnosti bude na AI přímo závislá, proto 

je třeba věnovat přípravě žáků/studentů větší část své pozornosti. Ve skupině bylo odhadnuto, že do 

takové části populace patří asi 60 % všech žáků/studentů. Důležité je věnovat se tématu bezpečnosti, 

kritickému myšlení při kooperaci s AI. Plošně musí probíhat osvěta a edukace politiků, aby v tématu AI 

podpořili zásadní pilíře. 

 

Konkrétní příspěvky účastníků diskuse/nabídky 

● V. Kramaříková / MPO – z programu Digital Europe se připravují digitální inovační huby, v každém kraji 

vznik 4–8 hubů/center, cílová skupina jsou malé střední podniky, spolupráce se školami vítána 

○ příprava aktualizace akčního plánu strategie k umělé inteligenci, fungující pracovní skupina 

● Prožij si to, z.s. – prožitková představení pro děti a žáky od 5 do 16 let – v roce 2020 dvě nové inscenace 

na téma: 1) propojení dvou generací v boji proti online závislosti dětí; 2) prevence závislosti nejmenších 

dětí na tabletech a telefonech (pro těhotné ženy a dívky) 

● Klub aktivních ve vzdělávání – nabídka spolupráce se zástupci průmyslového obchodu 

● Techambition – DVPP – skupinová výuka matematiky – hledání U matematiky (pro HK zdarma!) 

● nvias – projektové dny a projektová výuka v roce 2020 (Discover AI potential, Minecraft), nasefirmy.eu  

● Prague AI – snaha „pozvednout” Prahu tak, aby se zde umělá inteligence stala hlavním tématem, aby 

Praha byla hubem pro AI 

● zazněla nabídka využití sítě krajských kabinetů ICT pro rozšiřování informací o AI do škol 

● SK Digikoalice – národní projekt IT akademie – vzdělávání pro 21. století – spolupráce také s IT firmami 

 

Podněty pro jednání koordinační skupiny DigiKoalice 

● zlepšovat spolupráci se soukromým sektorem, kde je potřeba získat finance ze strany firem a spolupráci 

na konkrétních projektech rozvoje lidí; 

● podporovat spolupráci technologických center/inkubátorů a škol; zvyšovat počet těchto „digitálních 

hubů“; 

● je třeba se zamýšlet nad všemi cílovými skupinami (rodiče, učitelé, úředníci, politici, MŠMT (ČŠI); 

● AI jako inovace ve vzdělávání vyžaduje nové formy spolupráce a rozdělení rolí mezi aktéry, a to jak 

firemní/školský sektor, tak i jiné aktéry; z pozice MŠMT (kde může DigiKoalice svou roli sehrát) je třeba 

vyjasnit si příslušné role a iniciovat platformy na sdílení zkušeností i směřování tématu (například nějaké 

stálé skupiny spolupráce mezi aktéry); 

http://itakademia.sk/
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● je vhodné informovat včas všechny aktéry, aby byly shoda a směr na trendech výuky IT sdílené; 

● podporovat spolupráci mezi resorty – MŠMT, MPO, MPSV; 

● v rámci platformy DigiKoalice vznik pracovní skupiny se zaměřením na AI; 

● navázat spolupráci s Prague AI – hub v Praze. 

 

Vstupy do plánu DigiKoalice 

● Vytvoření poradní skupiny DigiKoalice pro téma umělé inteligence. Cílem je propojit jednotlivé aktéry – 

VŠ, veřejný sektor, školy, soukromý sektor 

Termín: do 31. března 2020 
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Jak napojit trendy výuky IT a digitální gramotnosti na akce a konference 

v celé ČR?  
Odborný garant: Petr Naske, NÚV 

Gestor za koordinační skupinu DigiKoalice: Jan Míča (Úřad vlády ČR), Lucie Gregůrková (MŠMT) 

Průběh workshopu 

Všichni účastníci workshopu měli příležitost představit jádro portfolia svých aktivit a oznamovali 

ostatním, jaké akce, konference a aktivity pro cílovou skupinu dětí, žáků a učitelů v roce 2020 plánují 

organizovat. V závěrečném brainstormingu byly pojmenovány zásadní podněty k tomu, jak řešit kvalitu 

a odraz trendů IT vzdělávání a digitální gramotnosti na akcích různých členů. 

1. Školy mají problém rozpoznat kvalitu lektorů, akcí, konferencí, jsou odkázány na reference jiných škol 

většinou v rámci území. Sami aktéři akcí ne vždy zacílí akci s ohledem na reálnou potřebu dětí a 

zamýšleného dopadu na cílovou skupinu. Vzájemná diskuse mezi organizátory akcí/školení a škol o 

kvalitě a očekávaném dopadu do praxe škol je zásadním společným tématem. 

2. U mnoha věcí v digitálním vzdělávání jsou školy osamoceny, chybí pro ně prokazatelná podpora v rámci 

chybějícího středního článku mezi školou a metodickým vedením ze strany MŠMT. Inovace ve školách 

musejí sdělovat učitelům oboroví lídři a „opinion makeři“, kteří svým příkladem a opravdovostí 

k inovacím ve třídách nadchnou ostatní učitele. 

3. Nemalá část učitelů nemá dostatečnou vnitřní motivaci a nadšení pro inovaci své práce ve třídách. 

Systém potřebuje ředitele/lídry ve školách, kteří nejenže předávají informace, které k nim doputují 

z různých informačních sítí, musí také podpořit a umožňovat kapacity učitelům ve sborovnách, kteří se 

šíření inovací mohou věnovat a podpořit sdílení uvnitř sboroven nebo i mimo školu. 

4. Je vhodné sdílet na maximum zkušenosti zřizovatelů, obcí i krajů, tak, aby se na metodické vedení, 

zvyšování motivace aktérů i nalezení zdrojů (finančních, lidských) nacházelo řešení i uvnitř škol. 

Konkrétní příspěvky účastníků diskuse/nabídky 

Pozn.: Odkazy na příslušné akce v plánu najdete na https://digikoalice.cz/plan-2020. 

● DOMINO/NIDV – 17. března Praha, konference; 31. prosince uzávěrka 

● MHMP/iKAP – zájezdy ředitelů s projekty MAP do Future Classroom Lab Brusel 

● DZS – konference 2.–3. dubna v Ostravě 150 až 200 lidí; codeweek konference podzim pro 80 lidí 

● NIDV – konference Digitální technologie ve výuce, 9.–10. listopadu 

● Královéhradecký kraj – organizuje akce s řediteli, „přípitek“ s hostem (ředitelem z jiného kraje); portály: 

1. náměty od učitelů. 2. Darujme do škol (firmy nabízejí techniku a vybavení), Veletrh DT ve vzdělávání 

(podzim) 

● Digikatalog + Digistrategie/MPSV – připravují roadshow na rok 2020, Evaldo, Portáldigi.cz 

● AMOVISION – dotykové nástěnky ve školách, nabídka pro šíření obsahu, integrace Digitální stopy od 

NÚKIB 

● Easylearning – vzdělávání interaktivní aplikace, hledají cestu k ředitelům 

● Coderdojo (bezplatné kluby programování), na jaře celorepublikové setkání klubů 

● Masarykův ústav ČVUT – DVPP – Simulace PC sítě (po SŠ) – hledají partnery do evropských projektů 

● AVAST Buď safe online – Jirka Král do škol 

● Prožij si to – divadelní představení Kyberšikana! Hledají partnery pro šíření představení do škol 

https://digikoalice.cz/plan-2020
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● Hostivice Knihovna – information Ninja, jaro (Vídeň, Berlín, Barcelona) – základy vědecké práce na 

školách, LIBCON – konference podzim, Digital Humanities 

● CODE CREATOR Public – publi.cz – publikační nástroj 

● 1. IT gymnázium zaměřené na informatické myšlení a digitální gramotnost – tvoří nové ŠVP a hledají 

nové žáky. 

Podněty pro jednání koordinační skupiny DigiKoalice 

● jednat s NIDV/SYPO o vymezení klíčové aktivity, která se kvalitě DVPP bude věnovat ve svém vymezení 

projekt SYPO/NIDV, vhodná diskuse ke směřování 

● reputační systém na digitální zdroje provozuje NÚV na EMA.RVP.CZ, je možné nabízet partnerství a 

podobný model promyslet u řízení kvality akcí/konferencí  

● střední článek je v toku informací od centra směrem ke školám klíčový 

● Královéhradecký kraj nabídl platformu na propojení krajů v digitálním vzdělávání – je vhodné využít 

synergie se SYPO/kabinety 

● podporu lídrů ve školách je možné zajistit nějakým benefitovým systémem a spoluprací konkrétních 

aktérů s firmami/organizacemi DigiKoalice 

● u akce CODEWEEK je vhodné od března iniciovat společnou platformu na podporu synergií jednotlivých 

aktérů 

● akci DigiEduHack (podzim) je vhodné za ČR realizovat a zacílit na nějaké prioritní téma. 

Vstupy do plánu DigiKoalice 

● Organizace akce pro KÚ týkající se digitálního vzdělávání (nabídl se KHK) 

Termín: jaro 2020 

● Navýšit počet škol, které se zapojí do Codeweek – začít se na něj připravovat už na jaře 2020 

Termín: říjen 2020 

● Na podzim realizovat DigiEduHackaton 

Termín: říjen 2020 
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Máme dostatek odborníků na zajištění kybernetické bezpečnosti ve 

školách a úřadech? 
Odborný garant: Karol Kniewald, Cisco Networking Academy 

Gestor za koordinační skupinu DigiKoalice: Viktor Paggio, NÚKIB 

Průběh workshopu 

Vzhledem k rozsáhlosti tématu a množství problematik, které kybernetická bezpečnost (KB) obsahuje, 

moderátor workshopu vytyčil hlavním tématem definici a možnosti zajištění kvalitních odborníků na 

školách a úřadech. V úvodní části představili účastníci organizace, které zastupovali, a definovali hlavní 

problémy a nedostatky v zajištění kvalitního zabezpečení KB. V rámci diskuse účastníci definovali mnoho 

témat a příležitostí ke zlepšení. Hlavním ukazatelem však byla velká rozdílnost při řešení problematiky. 

Především u škol se projevovala místní kreativita vázaná především na ochotu a osobnost jednoho 

z učitelů, který většinou sám KB na škole zajišťuje. V rámci diskuse bylo definováno 6 klíčových 

problémů:  

● Nedostatek odborníků – je třeba oddělit pozici ICT specialisty s osobou, která bude zodpovídat za 

zajištění KB ve školách a úřadech.  

● Nová pozice Koordinátora pro KB – osoba na této pozici (nebo služba) by měla především představovat 

preventistu, který by komunikoval s učiteli a žáky, byl pro ně odborníkem, na kterého se mohou obrátit, 

v rámci školy plánoval strategii a zajištoval školení a kurzy. Jeho dalším úkolem by bylo propojovat školy 

a firmy. Nejedná se o technického odborníka, který by nastavoval sítě a školní systémy. 

● Chybí podpůrný, veřejně dostupný materiál pro žáky a učitele, systém pro nastavení získání a udržování 

gramotnosti v KB. 

● Učitelé nejsou dostatečně školeni. Mají strach z technologií a neumí s nimi bezpečně zacházet. 

● Podpora krajů je nedostatečná. V každém kraji by mělo vzniknout centrum KB, které by zajišťovalo 

podporu a pomoc. 

● Chybí moderní infrastruktura pro zajištění KB. 

Konkrétní příspěvky účastníků diskuse/nabídky 

● AVAST – komunikace se ZŠ, soc. sítě, zásah cca 3000 žáků (workshopy, videa, texty), Jirka Král do škol 

● Kybersoutěž – přednášky na školách, nová aktivita – příběhy, které se mění v pedagogické materiály 

● ČVUT – otevřené přednášky pro všechny 

● CISCO – široká platforma vzdělávacích programů – učitelé, žáci, rodič + kyberinkubátor 

● O2 chytrá škola – vytvářejí jednu platformu pro všechny informace včetně KB (portál), Grantový program 

pro školy (nyní hledají inovace pro další roky) 

● NÚKIB – rozcestníky vzdělávacích materiálů (vlastní i od partnerů); nově chtějí pracovat s preventisty na 

tvorbě e-learningového materiálu, více viz https://digikoalice.cz/vzdelavaci-produkty-narodniho-uradu-

pro-kybernetickou-a-informacni-bezpecnost/. 

Podněty pro jednání koordinační skupiny DigiKoalice 

● propojit vstupní školení BOZP se školením základních principů KB nebo podobný model – každý 

zaměstnanec (škola, úřad) by získal certifikát o splnění a opakovaně/průběžně absolvoval proškolení 

● definovat a specifikovat roli koordinátora pro KB, zajištění jeho financování, možnost sdílení nebo 

outsourcingu 

https://digikoalice.cz/vzdelavaci-produkty-narodniho-uradu-pro-kybernetickou-a-informacni-bezpecnost/
https://digikoalice.cz/vzdelavaci-produkty-narodniho-uradu-pro-kybernetickou-a-informacni-bezpecnost/
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● vytvořit ucelené materiály pro vzdělávání pedagogů a žáků, zaměstnanců státní správy 

● vybudovat krajská bezpečnostní centra – odborná a specializovaná podpora pro školy a státní správu. 

Vstupy do plánu DigiKoalice 

● vytvořit poradní skupinu DigiKoalice pro kybernetickou bezpečnost s cílem reflektovat podněty 

z workshopu, zvážit možnou duplicitu s výborem soutěže Kybersoutěž či jinými platformami  

○  Termín: 31. března 2020 

● navázat spolupráci s UPSKILLING OP Z (projekt NÚV) 

○ Termín: 28. února 2020 
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Jak zajistit kvalitní a udržitelnou správu digitální infrastruktury ve 

školách? 
Odborný garant: David Hawiger, Jednota školských informatiků 

Gestor za koordinační skupinu DigiKoalice: Stanislav Volčík, MŠMT 

Průběh workshopu 

Na úvod moderátor připomněl některá důležitá zjištění z kontrolních zpráv ČŠI a NKÚ, na což navázaly 

informace o návrhu opatření Dlouhodobého záměru MŠMT v oblasti plánovaných zdrojů do digitální 

infrastruktury. První část diskuse byla spojena s tím, co se očekává od MŠMT. Klíčovým problémem jsou 

dlouhodobě chybějící zdroje (finanční i lidské). Další část, spojená s otázkou zapojení dalších aktérů, 

přirozeně navázala na předchozí diskusi konstatováním, že by při nalezení rovnováhy mezi 

technologickými a pedagogickými potřebami v podobě závazných ukazatelů bylo možné efektivněji 

využívat požadované zdroje i na úrovni regionu, především participací zřizovatelů. V této souvislosti 

musíme hledat, podporovat a propagovat přenositelné příklady dobré praxe. Závěrečná část diskuse se 

soustředila na problém komunikace mezi aktéry. Velká naděje se vkládá do vznikající sítě krajských ICT 

metodiků, která by měla být schopna zajistit agregaci informací od škol, zřizovatelů a dalších aktérů 

působících v regionech.  

Konkrétní příspěvky účastníků diskuse/nabídky 

● Projektový manažer společnosti CSYSTEM CZ a.s.: 

o Hledejme taková řešení správy, která jsou co nejvíce založena na vzdálené správě – povede to ke 

zjednodušení celého systému. 

o Najděme fungující příklady dobré praxe a ty případně pilotně podpořme obdobnou výzvou, jako byla v 

OP VK výzva 51. 

● Pavel Roubal, středoškolský učitel a školský informatik: 

o Potřebujeme čas, peníze a odlišení práce ICT metodika a správce digitální infrastruktury. 

o Je potřeba odlišit roli zaměstnance školy, který provádí základní údržbu techniky a běžnou správu sítě, a 

experta (i externího), který bude řešit složitější administraci, nejlépe vzdáleně. Nelze se spoléhat jen na 

projekty a grantovou politiku, chybí pravidelnost financování. 

● Vedoucí odboru školství při Kraji Vysočina: 

o Máme servisní organizaci na výběrová řízení, nicméně soustředíme se především na školy zřizované 

krajem.  

o U krajských projektů podporujeme opravdu jen jednu oblast (aktuálně konektivitu), ostatní musí 

finančně pokrýt někdo jiný (škola ze svých rezerv, jiné projekty). 

o Zkušenosti s úlohou zřizovatelů jsou velmi různorodé (neradi se domlouvají na společných cílech, 

dokonce si spíše konkurují). 

● Předseda ICT unie: 

o Hledejme synergii u projektů typu „smart city“. V něm hraje samospráva významnou roli. Doporučujeme 

školy do konceptu „smart city“ začlenit a tím podpořit participaci zřizovatelů. 

o Zřizují se koordinační a poradní centra pro správu – lze využít i pro školy. 

o Nacházení jakýchkoliv technologických standardů musí jít ruku v ruce s potřebami škol (ředitelů a 

především učitelů), dokonce by tyto potřeby měly podmiňovat výběr technologických řešení. 

● Manažer pro kabinety v rámci projektu SYPO: 

https://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
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o Zvláštní pozornost si zaslouží ředitelé a zřizovatelé, kteří by při vhodné motivaci měli tuto oblast 

prioritizovat. Při vhodné podpoře sítě krajských ICT metodiků a jejich případné rozšíření na regionální 

úroveň (tedy i na území typu ORP či měst) by tato síť měla pro tyto dvě skupiny zajišťovat konzultaci při 

stanovení minimálních potřeb škol v příslušných územních celcích typu ORP. 

● Rozsáhlejší diskuse více aktérů nad stejným tématem: 

o nejistota financování potřeb brání v koncepčním plánování; 

o různorodost priorit v krajích i územních celcích úrovně ORP snižuje možnost nalezení společného 

standardu; 

o slabá informovanost škol vede k neuváženým výdajům. 

 

Podněty pro jednání koordinační skupiny DigiKoalice 

● Vyhledat z dřívějších projektů (například z výzvy 51 OP VK) a obdobných forem podpory přenositelné 

příklady dobré praxe. 

● Zajistit predikovatelné financování pro vybavení škol. 

● Zvážit metodický pokyn zřizovatelům, aby ke školám přistupovali jako k jiným PO, které zřizují. Školám 

by tak bylo možné pořídit vybavení stejně jako v kancelářích v krajích, které to také nakupují z projektů. 

● Vybavení škol se musí stanovit jako priorita na všech úrovních – od státní až po školní. Je potřeba na 

školy i kraje působit tak, aby tuto prioritu přijaly. 

● Doporučení k vhodné segmentaci situací škol: například malotřídky – pomohlo by sdílení správců a 

metodiků, kde by se mělo spojit možná i více zřizovatelů dohromady. 

● Je nutné řešit personální nedostatek v případě správy ICT infrastruktury, je třeba odlišit role, jako je 

externí správce s velkou znalostí a pak něco jako IT školník. 

● Rozšířit síť KIM (krajský ICT metodik). 

● Doporučení pro nové služby: například jako jsou komunity GUG (Google user group) – komunitní 

podpora produktů Google. 

● Více využít sítě MAP z OP VVV – MAPy mohou identifikovat potřeby na lokální úrovni a nastavit si systém 

eskalace problémů, příležitostí a podnětů se zřizovateli škol, krajem, NIDV/NÚV, ČŠI i MŠMT. MAP, KAP, 

KÚ a NIDV by také měly lépe spolupracovat, předávat si informace a vzájemně provázat své aktivity. Aby 

například licenční politika, která je efektivněji řešitelná centrálně na úrovni kraje/státu, byla takto řešena 

formou rámcových dohod, ke kterým se regiony, ORP, konkrétní školy mohou pak přidávat. 

● Měl by existovat jasný model, kam se může vedení školy i zřizovatel obrátit o pomoc a konzultaci nejen 

před většími investicemi, ale i ve složitějších provozních problémech. Kapacitně na to současná síť 

krajských ICT metodiků nestačí, je třeba ji posunout do územních celků typu ORP. Tuto potřebu je možné 

provázat s konceptem „smart city“, jiných krajských projektů, podporou komunitních sítí (Google User 

Group, Jednota školských informatiků), zaúkolováním realizátorů projektů MAP.  

 

Další kroky 

Najít funkční příklady dobré praxe, splňující následující podmínky: 

● řešení prokazuje udržitelnost a přenositelnost; 

● nejedná-li se o univerzální model pro všechny typy škol, musí být jasně vymezena skupina potenciálních 

uživatelů modelu (např. malotřídky); 

● řešení musí mít jasný ekonomický rozklad, který již může být založen na změně financování školství od 

1. 1. 2020; 
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● řešení musí být připraveno na změny v digitálním vzdělávání, které souvisí s plánovanou revizí RVP; 

● řešení musí odlišovat investice a provozní výdaje, a to odděleně do školní infrastruktury a koncových 

zařízení; 

● řešení musí zahrnovat jasně vymezené kompetence a pracovní náplň osoby, která musí být zaměstnaná 

školou (i když může být sdílena více školami), a osoby, která může vykonávat činnosti vzdáleně formou 

služby; 

● řešení musí odlišovat finanční zdroje. 

 

Sezvat zástupce vybraných příkladů dobré praxe na vícedenní setkání s následujícími cíli: 

● sestavit modely správy digitální infrastruktury typově odlišné pro určitou skupinu škol; 

● nastavit minimální technologická kritéria pro různé modely; 

● nastavit minimální kompetenční kritéria pro různé modely; 

● nastavit minimální pedagogická kritéria pro různé modely. 

 

Nastavit podpůrný grant pro pilotní ověření modelů ve vybraných regionech, který naplní tyto 

podmínky: 

● využijí se sítě KAP, MAP a KIM a regionálních ICT metodiků (tato pozice musí být podpořena); 

● v pilotních regionech bude jasně vymezena úloha zřizovatele, případně dalších aktérů; 

● v pilotních regionech budou působit školy, které pilotně ověřují inovované RVP (v rámci PPUČ se plánuje 

vznik tzv. center gramotností); 

● regiony se zavážou každoročně provést expertní audit, který u odchylek navrhne opatření. 

 

Mimo podpůrný grant využít další zdroje a příležitosti: 

● Analyzujme možnost napojit se na aktivity „smart city“ a skrze ně hledat funkční propojení škola–

zřizovatel–administrátor digitální infrastruktury školy, případně využít poradenství ve formě „call 

centra“. 

● Ještě před výzvou „Šablony III“ připravme metodické pokyny pro školy a jejich zřizovatele o využití 

příležitostí částečně pokrýt potřeby inovace digitální infrastruktury školy a její správu. 

● Iniciujme setkání s klíčovými komerčními řešiteli dodávek technologií do školství (Boxed, AV media, 

Autocont, CSystem CZ apod.) s cílem najít efektivní řešení inovace digitální infrastruktury a její vzdálenou 

správu, případně podpořené výzvou v rámci OP VVV či IROP.  

 

Vstupy do plánu DigiKoalice 

● Svolat intenzivní jednání (1–2 dny) k tematice Digitální infrastruktura v praxi škol a zvážit následné 

fungování pracovní skupiny (navázání na úkol 6.5.1. SDV v NPI, spolupráci s Řízením školy, NIDV/SYPO) 

○ Termín: do 31. března 2020 
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Závěry – náměty pro plán DigiKoalice 2020 
Koordinační skupina bude seznámena na svém lednovém jednání s náměty na činnost a prioritami práce 

v roce 2020. MŠMT navrhne následně další kroky k realizaci, uvedeny jsou podněty, které jsou ve sféře 

vlivu a možnostech DigiKoalice, ostatní náměty vyjmenované v reportu jsou mimo zdroje a aktuální 

působnost DigiKoalice. 

● Uskutečnit setkání koordinační skupiny a schválení dalšího postupu 

○ Termín: leden 2020 

● Pokračovat v MEET UP akcích DigiKoalice, střídání vymezené podle témat poradních skupin 

○ od ledna 2020 průběžně 

● Naplánovat vydání ALMANACHU 2020 s vazbou na prioritní témata, případná revize modelu 

zapojených členů do DigiKoalice jako takové (škálované členství) 

○ do 28. února 2020 zvážit změnu modelu členství organizací v DigiKoalici 

● Výroční setkání připravit opět na říjen/listopad 2020 

○ do 31. července 2020 připravit plán a vymezení 

● Připravovat agendu CEF projektu, ve kterém bude jedno prioritní téma vybráno již pro rok 2020 s 

provázaností na jeden konkrétní kraj ČR 

○ do 31. července 2020 připravit vymezení synergie projektu CEF a kmenových aktivit DigiKoalice 

● Vytvořit poradní skupinu DigiKoalice pro téma umělé inteligence – cílem je propojit jednotlivé aktéry 

– VŠ, veřejný sektor, školy, soukromý sektor 

○ Termín: do 31. března 2020 

● Svolat intenzivní jednání (1–2 dny) k tematice Digitální infrastruktura v praxi škol a zvážit následné 

fungování pracovní skupiny (navázání na úkol 6.5.1. SDV v NPI, spolupráci s Řízením školy, 

NIDV/SYPO) 

○ Termín: do 31. března 2020 

● Vytvořit poradní skupinu DigiKoalice pro kybernetickou bezpečnost s cílem reflektovat podněty z 

workshopu. Zvážit možnou duplicitu s výborem soutěže Kybersoutěž či jinými platformami. 

○ Termín: do 31. března 2020 

● Organizace akce pro KÚ týkající se digitálního vzdělávání (nabídl se KHK) 

○ Termín: do 28. února 2020 

● Intenzivně se věnovat kampani CODEWEEK, navýšit počet škol, které se zapojí do Codeweek – začít 

se na něj připravovat už na jaře 2020, zřídit koordinační skupinu CODEWEEK v ČR; propojit 

CODEWEEK s DigiEduHackaton 

○ do 30. dubna 2020 svolat a připravovat synchronizovaně CODEWEEK i DigiEduHack 

● Propagace EMA.RVP.CZ v DigiKoalici – oslovení poskytovatelů digitálních vzdělávacích zdrojů, ve 

spolupráci s PPUČ 

○ Termín: průběžně 

● Vytvořit portál DigiŠkola, kde budou propagovány pilotně digitální vzdělávací zdroje jako výstupy z 

projektů PRIM a DG 

○ Termín: leden 2020 

● Propagace výstupů z projektu PRIM, DG a SYPO (webináře) 

○ Termín: průběžně, schůzka PR oddělení projektů a MŠMT v lednu 2020 

● Navázat spolupráci s UPSKILLING OP Z (projekt NÚV) 

○ Termín do 28. února 2020 
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Příloha 1 – Vyhodnocení zpětných vazeb 
Najdete online od 3. ledna na https://digikoalice.cz/vyrocni-setkani-2019/ 

Dotazník je otevřený do 30/12 do 23:55 - https://forms.gle/nJJNpDWKS2X4omev7 

Odkazy/zdroje 
-> www.digikoalice.cz 

-> https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/national-local-coalitions 

-> http://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/strategie-2030 

-> http://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/dz-cr-2019-2023 

-> http://www.nuv.cz/t/revize-rvp-ict 

-> CEF telecom - http://bit.ly/2PZkV6t 

-> www.imysleni.cz 

-> www.digigram.cz 

-> https://ec.europa.eu/education/schools-go-digital_cs 

-> https://gramotnosti.pro/digcompedu 

-> http://ucitel21.rvp.cz/ 

-> http://projektsypo.cz/e-poradenstvi.html (SYPO/KIM) 

-> http://www.projektsypo.cz/dokumenty/bulletin_ZARI_Informatika_a_ICT.pdf 

-> http://www.codeweek.cz/ 

-> https://meet-and-code.org/cz/cs/ 

-> https://www.czechitas.cz/cs/kontakt 

-> https://www.ucitelnice.cz/ 

-> https://ema.rvp.cz/ 

-> https://www.digitalnicesko.cz/ 

-> http://sdv.msmt.cz/ 

-> Digital Skills Awards - http://bit.ly/34BARkv 

-> https://www.codingbootcamp.cz/ 

-> https://www.o2chytraskola.cz/ 

-> http://www.rodinaoffline.cz/stranky/114/o-kampani.html 

-> https://www.elixirdoskol.cz/digitalni-technologie-v-centrech/ 

-> https://portaldigi.cz/ 

-> http://bit.ly/digikoalice 

https://digikoalice.cz/vyrocni-setkani-2019/
https://forms.gle/nJJNpDWKS2X4omev7
http://www.digikoalice.cz/
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/national-local-coalitions
http://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/strategie-2030
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http://www.projektsypo.cz/dokumenty/bulletin_ZARI_Informatika_a_ICT.pdf
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