
 

 

Plán DigiKoalice v roce 2020 
DigiKoalice představuje plán svých aktivit v roce 2020. Navazuje tak na Výroční 

setkání DigiKoalice, které se uskutečnilo dne 22. listopadu 2019 (report zde). 

Výroční setkání bylo koncipováno především jako dialog s aktér a stakeholdery, 

proto byly důležitou částí programu workshopy zaměřena na 5 témat: 

• podpora učitelů MŠ a ZŠ v digitálních tématech,  

• umělá inteligence,  

• kybernetická bezpečnost a chybějící lidské kapacity, 

• digitální infrastruktura škol,  

• synergie při pořádání akcí a konferencí v roce 2020.  

Každý workshop byl veden moderátorem z relevantní členské organizace 

DigiKoalice, byli to například zástupci Ministerstva průmyslu a obchodu, Úřadu vlády 

ČR, Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost, Českého vysokého 

učení technického, Národního ústavu pro vzdělávání, NET CISCO Academy 

programu, Jednoty školských informatiků a Střední průmyslové školy elektrotechnické 

v Ječné ulici v Praze.  

Debata byla shrnuta v reportu a konkrétní doporučení byly použity jako náměty 

do plánu DigiKoalice který byl schválen jako součást Plánu hlavních úkolů NPI ČR, 

kde je DigiKoalice jako resortní úkol MŠMT spravována. 
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V návaznosti na současnou krizi spojenou s pandemií COVID-19 a uzavřením škol 

od 11. 3. 2020 všechny níže uvedené aktivity spojíme s vyhodnocováním dat České 

školní inspekce, které zjišťovala plošným šetřením na školách ve dnech 1.–

14. dubna 2020. 

Zároveň chceme co nejvíce využít aktivity DigiKoalice a jejich členů, které byly v reakci 

na krizi uskutečňovány, souhrn iniciativ je k dispozici na https://digikoalice.cz/online-

education/.  

Na hlavní témata budou navázány tyto konkrétní aktivity: 

1. Pokračování v Meet-upech (4x v Praze, 4x mimo Prahu) 

V tomto roce bychom se proto chtěli v rámci Meet-upů věnovat především tématu 

Inovace v digitálním vzdělávání.  

Hlavními tématy pro rok 2020 budou inovace ICT kurikula pro základní 

vzdělávání, edukace učitelů a žáků k bezpečnému chování online 

(kyberbezpečnost) a digitální infrastruktura škol a její správa 
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V Praze se budou konat 4 Meet-upy, které bude hostit MŠMT. Konkrétní termíny 

budou doplněny v závislosti na vývoj současné situace ve spojitosti s koronavirem. 

Zároveň bychom DigiKoalici chtěli dostat do regionů – mimo Prahu, proto chceme 

uspořádat v průběhu roku 3-4 Meet-upy. V návaznosti na jednání se všemi krajskými 

úřady, které se uskuteční v květnu, vybereme vhodné kraje.  

Pokud působíte mimo Prahu a chtěli byste se na Meet-upu ve vašem regionu podílet, 

neváhejte se obrátit na digikoalice@npicr.cz. 

2. Ustanovit poradní skupiny pro hledání systémových řešení ve vybraných 

oblastech 

DigiKoalice ustanoví 2 poradní skupiny pro tyto oblasti: 

a. edukace učitelů a žáků k bezpečnému chování online (kyberbezpečnost), 

b. digitální infrastruktura škol a její správa. 

První online jednání těchto poradních skupin se uskuteční podle možností co nejdříve 

(nejdříve konec dubna 2020; nejpozději v červnu 2020).  

Cílem činnosti poradních skupin bude přinést konkrétní doporučení kroků pro 

jednotlivé stakeholdery, od ministerstev přes krajské úřady po ředitele škol s cílem 

zlepšit situaci v těchto dvou oblastech.  

3. Ustanovit koordinační tým na organizaci akce Codeweek 2020 

Tento rok chce DigiKoalice aktivně propagovat akci světového formátu Codeweek 

(www.codeweek.eu), který se uskuteční ve dnech 10.–25. října 2020.  

Pokud byste se chtěli do organizace Codeweeku jakýmkoliv způsobem zapojit, 

neváhejte se obrátit na digikoalice@npicr.cz.  

4. Zapojit se do DigiEduHackatonu 2020 

DigiKoalice hledá partnera v organizaci DigiEduHackatonu! Jedná se o celosvětovou 

akci, pocházející z Finska, jejíž cílem je identifikovat hlavní výzvy digitálního věku 

a společně přijít na řešení. Organizátorem hackatonu může být kdokoliv 

– ministerstvo, NGO, univerzita, firmy aj. Bližší informace o této akci a o tom, jak 

DigiEduHackaton proběhl v minulém roce jsou k dispozici na 

https://digieduhack.com/en/about. Podle aktuálních informací se ročník 2020 bude 

konat v listopadu.  

Chcete-li zorganizovat DigiEduHackaton a zapojit se do celosvětové iniciativy, napište 

na digikoalice@npicr.cz.  

5. Návrh změn koordinační skupiny DigiKoalice 

DigiKoalice letos chystá změny týkající se její koordinační skupiny. O změnách bude 

DigiKoalice členy včas informovat, nejdříve je však nutné probrat tyto kroky 

s organizacemi, kterých se změna bezprostředně týká. 
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6. Podpůrné aktivity 

Samozřejmě budeme pokračovat ve zlepšování webových stránek DigiKoalice, 

facebookové stránky DigiKoalice školám, prezentaci našich aktivit, přinášet příklady 

dobré praxe, spravovat kalendář akcí apod. 

Projekt bude spolupracovat na tématu rozvoje IT dovedností dospělých zejména 

spoluprací s projektem OPZ v portfoliu NPI ČR – projekt UPSKILLING. 

Dle výsledku grantového řízení výzvy CEF Telecom se DigiKoalice bude v druhé 

polovině roku 2020 věnovat i projektu na inovace online služeb DigiKoalice. 

V případě jakýchkoliv komentářů a podnětů se na nás neváhejte obrátit na 

digikoalice@npicr.cz.  

 

Za tým DigiKoalice 

Jaroslav Faltýn, předseda DigiKoalice 

Stanislav Volčík, tajemník DigiKoalice 

 

Lucie Gregůrková, MŠMT 

Josef Dašek, NPI ČR, vedoucí úkolu DigiKoalice v NPI ČR 

Petr Naske, NPI ČR, odborný pracovník 

Adéla Zehringerová, NPI ČR, podpora členských organizací 

Stanislav Vašát, NPI ČR, redakce obsahu webu DigiKoalice 
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