


Co se dnes dozvíme?

● Jaký mají čeští učitelé vztah k technologiím?

● Jak jsou na tom čeští učitelé s využíváním 

interaktivní programovatelné techniky?

● Jak se jde dobře vypořádat s distanční 

výukou?



● 2019 -  start programu O2 Chytrá škola
● Rozdali jsme již přes 10 mil. korun na 

vzdělávací projekty v českých základních 
školách a dětských domovech

● Provozujeme vzdělávací portál 
o2chytraskola.cz  

● Pomáháme se zajištěním konektivity do 
škol

● Dlouhodobě spolupracujeme s projektem 
E-bezpečí Univerzity Palackého.



2016 - Národní výzkum kyberšikany učitelů
2017 - Sexting a rizikové seznamování dětí 

v kyberprostoru
2018 - Rodiče a rodičovství v digitální éře
2019 - České děti v kybersvětě

● Dlouhodobě rozvíjíme digitální gramotnost v ČR 
● Naše výzkumy již několik let otevírají 

celospolečenskou debatu



VÝZKUM:

Český učitel 
ve světě technologií

Kamil Kopecký a René Szotkowski
Univerzita Palackého v Olomouci



Základní demografie výzkumu

2 165 
pedagogů z celé ČR



Základní demografie výzkumu

21 - 78 let
průměrný věk 

48 let
74 % 26 % 



IT dovednosti učitelů



Jaké nástroje používají učitelé pro mimoškolní komunikaci s žáky?

E-mail

Web školy

SMS / MMS

Facebook Messenger

Facebook

WhatsApp

Google Classroom

Skype

Instagram

Web třídy

Quizlet

Nepoužíváme

Pinterest



Jaké nástroje používají učitelé pro komunikaci s rodiči



Jaké používají školní informační systémy?

Bakaláři

ŠkolaOnLine

Edookit

EduPage

dm Software

IŠkola

eTřídnice

aSc Rozvrhy

SAS



Cloud ve škole

vlastní cloud školy



LMS (systémy pro řízení výuky) ve škole

41 %
učitelů používá  některý ze systémů pro řízení výuky



LMS (systémy pro řízení výuky) ve škole

Google Classroom

Microsoft Teams

Moodle

Ostatní



Nejčastější technologie pro zajištění výuky

Tiskárna, kopírka

Interaktivní tabule

Stolní počítač, Notebook

Dataprojektor, Vizualizér

Tablet

Videopřehrávač, DVD přehrávač

Magnetofon

Televize

Digitální mikroskop

Interaktivní a robotické technologie

3D tiskárna

Zpětný projektor (meotar)

Mobilní telefon

3D skener



K čemu technologie ve výuce používají?

Promítání filmů/prezentací/obrázků

Vyhledávání a prezentace informací na internetu

Prezentace žákovských projektů

Diagnostikování znalostí a dovedností žáků

Žáci sami tvoří obsah

Kolaborativní metody práce

Nahrávání činností ve třídě

Hlasování, rozhodování





Interaktivní programovatelná technika ve škole



Interaktivní programovatelná technika na 1. stupni ZŠ

Bee-Bot (robotická včelka)
Ozobot BIT

Ozobot EVO
Blue-Bot

LEGO Education WeDo 2.0
Code & Go Robot Mouse 

LEGO Mindstorms EV3
LEGO Boost

Edison
Micro:Bit



Interaktivní programovatelná technika na 2. stupni ZŠ

Ozobot BIT
LEGO Mindstorms EV3

Ozobot EVO
Bee-Bot (robotická včelka)
LEGO Education WeDo 2.0

Arduino
Micro:Bit
Blue-Bot

Edison
LEGO Boost



Interaktivní programovatelná technika na SŠ

Arduino
LEGO Mindstorms EV3

Ozobot BIT
Micro:Bit

Ozobot EVO
Raspberry Pi

mBot
Bee-Bot (robotická včelka)

Edison
LEGO Boost





Zabezpečení učitelských počítačů proti nevhodnému 
obsahu



Zabezpečení proti přístupu z USB portů



WiFi ve škole



Přístup žáků k připojení přes WiFi

52 %
učitelů uvedlo, že 

žáci vůbec nemají ve 
škole přístup k WiFi 



Útoky na školní sítě



Útoky na školní sítě



Mobilní telefony o přestávkách

49 %

10 %

29 %

8 %

3 %



Mobilní telefony o přestávkách

každý 2. učitel
neví, co dělají žáci na mobilu 

o přestávkách 



Podvádění prostřednictvím technologií

42 %



Technologie využívané k podvádění

85 %

52 %

34 %

12 %

3 %



Přístup dětí k závadnému obsahu

12 %
pornografický 

a násilný obsah



Technologie 
ve vzdělávání

O2 CHYTRÁ ŠKOLA



Pomoc učitelům

●
●
●



ucimesenadalku.cz



Jak na distanční 
výuku?
Mgr. Karel Moric, MBA
ZŠ a MŠ Ludgeřovice



ZŠ a MŠ Ludgeřovice



Technologie ve škole

● SmartBoard
● projektor bílá tabule
● notebook Apple iPad
● ŠkolaOnLine
● ŠkolaOnLine
● WiFi
● Konektivita



Technologie ve škole

140 tabletů



“Moderní a efektivní 
vzdělávání a řízení 
školy se bez 
cloudových služeb 
neobejde”



Jak jsme to zvládli?

● 11.03.2020 - Uzavření školy

● 13.03.2020 - Offline distanční vzdělávání  

● 23.03.2020 - Online distanční vzdělávání



Co nám ukázalo...

http://maxpixel.freegreatpicture.com/static/photo/1x/Benefit-From-Enjoy-Beach-Relax-Sea-Holiday-Wine-2185184.jpg


Jak jsme to zvládli?



Jak jsme to zvládli?



Podpora učitelů



Google Classroom



Kahoot!



Padlet



Socrative



Proč jsme to zvládli?

EFEKT ČERVENÉ KRÁLOVNY



Připravenost



Realizace



Připravenost

Webové stránky tříd

Sdílení příprav

Emaily žáků

Týdenní plány tříd Online výuka





http://www.youtube.com/watch?v=lBqn4zATLh8


http://www.youtube.com/watch?v=WlZXDoIKWS0


http://www.youtube.com/watch?v=zhHWJ2MKsGw


Ě


