
DIGITÁLNÍ KOMPETENCE

Novinky v pojetí:

• dotazníkové šetření,

• vliv covidu na digi svět ve školách,

• zjedondušení pojmů,

• grafická úprava.



Digitální 
kompetence

Nejedná se pouze o předměty přímo 

zaměřené na informační technologie, 

ale o používání digitálních kompetencí 

jako průřezového tématu napříč celým 

vzdělávacím procesem.



Ing. Marie Vaněčková
garantka oblasti intervence

+420 770 137 196
marie.vaneckova@npi.cz

Národní pedagogický institut
České republiky
Senovážné náměstí 872/25
110 00  Praha 1

Téma informačních technologií ve vzdělávání je mi velice blízké 

a proto jsem se stala od roku 2017 garantkou oblasti intervence 

Digitální kompetence.

Digitální
kompetence

mailto:vladimir.dratus@npicr.cz
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Je potřeba si uvědomovat vztah mezi pojmy digitální gramotnost, digitální kompetence a 
klíčová digitální kompetence.

Zjednodušení a vysvětlení základních pojmů



Zvětšení nerovného 

přístupu ke kvalitnímu 

vzdělávání. Rozdíly 

jsou viditelné jak mezi 

jednotlivci, tak 

mezi školami ale i mezi 

celými kraji.

Rozdíly nezpůsobuje 

jen nedostupnost 

technologií, ale také 

celkový přístup školy a 

rodiny ke vzdělávání a 

motivace.

Krize způsobila i 
vyšší míru diskuze, 
že ne všechno 
učivo je potřeba.

Digitální kompetence 
rostou, sociální 
kompetence trpí.

Snížení odporu k 

digitálním 

technologiím.

Digitální kompetence 

pedagogů neznamenají 

pouze umět pracovat 

s počítačem, ale také mít 

technické a pedagogické 

dovednosti na to 

začleňovat technologie 

do výuky.

Žáci přebírají vlastní 

zodpovědnost za své 

vzdělávání - posílení 

samostatnosti.

Přechod z "nechtěl, ale 

musel" do dobrovolného 

vzdělávání a 

vyhledávání příležitostí.

Pandemie a Digitální 
kompetence



• Dotazníkové šetření proběhlo v rámci projektu P-

KAP v letech 2015/16, 2018 a 2021,

• v první vlně nebyly zahrnuty nepovinné 

intervence.

Školy odpovídaly na otázky:
• na kterých činnostech se v rámci oblasti aktivně 

podílejí,
• na jaké překážky narážejí,
• jaká opatření by jim k dosažení zvoleného cíle 

pomohla.

Dotazníkové šetření potřeb škol



Na kterých
činnostech
se Vaše škola
aktivně
podílí?

• Nedošlo k 

dramatickému 

přehodnocení priorit 

ve školách.

• Došlo k 

procentuálnímu 

nárůstu u všech 

činností.



Na jaké
překážky
školy
narážejí?

• Velký posun překážky 

9.

• Stálé problémy 

zůstávají. (1, 7, 2)

• Překážky 3, 4, 5 

ustupují do pozadí.



Na jaké
překážky
školy
narážejí?

• Procentuální 

snížení počtu škol u 

všech překážek.



Jaká opatření
by pomohla k 
dosažení
cíle?



Aktualizace 
zdrojů

V pojetí ještě také proběhla 
aktualizace všech zdrojů. 
Materiál je velkým 
rozcestníkem na další 
potřebné a zajímavé 
informace. Kromě odkazů v 
textu je k dokumentu ještě 
přiložen na posledních 
stranách seznam jak použité 
literatury, tak I dalších 
zajímavých online zdrojů.



Trendy ve vzdělávání v 
souvislosti s rozvojem
digitálních kompetencí

• Uspořádání tříd a změna 
prostředí.

• Digitální technologie nejsou 
středobod dění, ale lze je 
využít jako prostředek k práci 
a také v každé fázi procesu 
jinak.

• Možnosti 
jiného/individuálního 
hodnocení.



Setkání metodické 
sítě s tématem: 

Třída budoucnosti

• Setkání proběhne 29.11.2021 od 10:00 do 11:30.

• Pozvánky se budou rozesílat a také sdílet v edusíti na linkedIn 
ve skupině Digitální kompetence zde.

• Přijdou zástupci DZS, kteří jsou autoři konceptu – budou pro 
nás mít připravený krátký příspěvek.

https://www.linkedin.com/groups/13804631/
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Děkuji za pozornost
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