
PODPORA PRO ŠKOLY  
K REVIZÍM RVP V OBLASTI INFORMATIKY

Přihlaste se na vzdělávací kurzy 

Přihlaste se do rozvíjejících vzdělávacích kurzů ze všech čtyř oblastí nové informatiky (kombinace 
prezenčního/online vzdělávání a e-learningu) a oborových kurzů k rozvoji digitálních kompetencí.

Domluvte si konzultaci!

Konzultant vám poradí a navrhne možná řešení konkrétních problémů v souvislosti s úpravami 
ŠVP a zaváděním nové výuky. Konzultace lze čerpat opakovaně, objednávat je můžete i přes 
krajská pracoviště NPI ČR.

Objednejte si konzultaci pro celou sborovnu

Lektoři pro sborovny jsou specializovaní odborníci, kteří přijedou do školy, aby seznámili 
pedagogický sbor s revidovaným RVP ZV či G v nové informatice a digitálních kompetencích. 
Úkolem lektora je srozumitelně představit změny vč. pojetí digitálních kompetencí, ukázat 
možnosti, jak vhodně integrovat digitální technologie do výuky, a vysvětlit, co znamená mít 
společný plán (ŠVP) pro rozvoj digitálních kompetencí.

Sdílení dobré praxe

Připravujete se? Už jste začali? Přijďte na naši DIGIplovárnu. V bezpečném online prostředí získáte 
zkušenost od kolegů z jiných škol nebo můžete sdílet vlastní zkušenosti.

Pozvěte si do školy IT guru

Tým odborných nezávislých IT konzultantů vám doporučí vhodná řešení pro správu ICT vybavení 
školy, nastavení digitální infrastruktury sítě/konektivity, pomůže s nákupem digitálních 
technologií do výuky, se zabezpečením vnitřní sítě školy a s mnohým dalším.

Kdo vám pomůže?

Odpovědi přináší web revize.edu.cz, který shrnuje vše o online i přímé podpoře a vzdělávání 
včetně odkazů na přihlášení k jednotlivým vzdělávacím akcím. 

Web Revize.edu.cz

Na webu revize.edu.cz můžete zjistit, co se změnilo v RVP, inspirovat se v modelových ŠVP, 
vyzkoušet ukázky aktivit do výuky, poslechnout si podcasty a projít si videa a záznamy webinářů.

Veškerá podpora pro školy je zdarma.

Nový RVP v digitální oblasti je povinný od 1. září 2023 ve všech ročnících 
prvního stupně, od 1. září 2024 ve všech ročnících druhého stupně. 

Jak na ICT revize u vás ve škole?
Připravujete se na změnu a ještě přesně nevíte, co vás čeká?
Už jste začali vyučovat podle revidovaných ŠVP a chcete se nechat inspirovat? 

Ať jste v jakékoli fázi zavádění ICT revizí, máme pro vás připravené různé formy podpory. 
Je na vás, jakou si vyberete. 



CO JSOU DIGITÁLNÍ KOMPETENCE?

Základní myšlenka je jednoduchá: schopnost orientovat se v digitálním prostředí, zacházet 
s technologiemi a současně mít nadhled nad tím, co všechno kolem nás ovlivňují. Bezpečně, 
sebejistě, kriticky a tvořivě je využívat při práci, při učení, ve volném čase i při zapojování do 
společnosti a občanského života jsou v dnešní době klíčové dovednosti.

CO JE INFORMATIKA

Rozvíjí informatické myšlení a porozumění tomu, jak fungují digitální technologie. Žáci rozkládají 
svět kolem sebe na části, odhalují jejich vztahy a strukturu, identifikují problémy. Hledají, 
přizpůsobují i sami navrhují různé postupy řešení. Ideálně tak spolehlivé, že je lze přenechat 
k vykonání jinému člověku, nebo ještě lépe stroji. Učí se tak vyvíjet technická řešení, průběžně 
je testovat, odstraňovat v nich chyby a vylepšovat je. Zjišťují i jejich nezamýšlené dopady na 
jedince, společnost, životní prostředí. Zvykají si plánovat a cílevědomě a systematicky uplatňovat 
optimální postupy. 

CO NENÍ INFORMATIKA

V řadě škol si zvykli, že v hodinách informatiky se žáci seznámí s tím, jak používat digitální 
technologie. Samotné používání digitálních technologií, dokonce ani robotů, nutně neznamená, 
že se žáci učí informatiku. Psát v textovém editoru, zpracovávat obrázky, připravovat prezentace 
apod. jsou běžné uživatelské dovednosti, které patří do klíčových digitálních kompetencí. 
Identifikovat důležitá dějepisná témata nebo pravopisné jevy v aktivitě s využitím ozobotů patří 
zase do možných motivačních nebo jiných didaktických prostředků učitele. A jejich použití 
a rozvoj jsou dnes v rukách každého učitele.

Individuální konzultace, IT guru 
i konzultace pro celé sborovny si 
můžete jednoduše objednat, 
online a zdarma. 


