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ICT /INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE/

Soubor prostředků, nástrojů, prostředí a postupů na PC, které 

využíváme na podporu učení, komunikace a kolaborace, 

vyjadřování, k vlastní tvorbě
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DIGITÁLNÍ /ICT/GRAMOTNOST

Je to soubor znalostí a dovedností potřebných pro 

přiměřené, bezpečné a produktivní využívaní digitálních 

technologií ve vzdělávání, v zaměstnání i v každodenním 

životě. 



ICT GRAMOTNOST ROZVÍJÍ SCHOPNOSTI

• přiměřeně, bezpečně a produktivně využívat různé digitální 

nástroje, pro další vzdělávání i pro osobní potřebu, 

• efektivně řešit úlohy a problémy v digitálním prostředí, 

• kvalifikovaně si zvolit a dokázat použít vhodnou digitální 

technologii, pro vyhledávání informací, jejich zpracování a jejich 

další využití, 

• kriticky analyzovat a vyhodnocovat znalosti získané z 
digitálních zdrojů,



INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

• moderní nástroj upoutání pozornosti žáků a zvýšení 

zájmu o učivo

• zdroj k osvojování klíčových kompetencí žáků, 

budoucích absolventů škol i pedagogů



MOBILNÍ TECHNOLOGIE

Předpokladem úspěšného začleňování moderních prvků 

do výuky, je:

• Osvojení  si základních dovedností práce  s 

počítačem a multimédii. 

• Dobré uživatelské znalosti  PC

• Zvyšování si PC gramotnosti 

„



CO TO PŘEDPOKLÁDÁ OD UČITELE?

• Seznámení se s multimediální technikou

• Osvojení si dovedností práce s interaktivní 

tabulí, notebookem a dataprojektorem, 

skenerem, video-mikroskopem, 

videokamerou, digitálním fotoaparátem

• Rozšiřování kompetencí v oblasti práce     

s multimediální technikou

• Osvojení si dovednosti digitalizace původních 

školních materiálů a jejich další využití ve výuce

http://www.avmedia.cz/index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=29%3Ai
nteraktivni-tabule-smart-board&Itemid=53Interaktivní tabule SMART Board Software – ke stažení 

http://www.avmedia.cz/index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=29:interaktivni-tabule-smart-board&Itemid=53


M - LEARNING – NOVÉ PARADIGMA

VZDĚLÁVÁNÍ POMOCÍ ICT
E - learning  - elektronická forma vzdělávání / 

interaktivní multimediální kurzy využívající 

moderní ICT/.

M - learning – forma vzdělávání pomocí 

mobilních ICT .

Využívá v procesu vzdělávání mobilní 

technologie, jako jsou kapesní počítače, mobilní 

telefony, notebooky či tablet PC.    

Je to metoda bezdrátového sdílení a 

předávání informací.



SROVNÁNÍ

E-learning M-learning

Lecture in classroom or internet labs Learning anywhere, anytime

Přednáška v učebně Učení kdekoliv a kdykoliv

e-mail to email Instantaneous messaging

Z e-mailu na e-mail Okamžité komunikace odkudkoliv 
kamkoliv /zasílání zpráv, chat, 
skype/

Private location No geographic boundaries

Privátní lokalita Neexistují žádné zeměpisné hranice

Travel time to reach to internet site No travel time with wireless internet 
connectivity

Čas potřebný na cestu do místa s 
připojením na internet

Žádné časové ztráty,  bezdrátovým 
připojením k Internetu



VÝHODY MOBILNÍCH TECHNOLOGIÍ

• Atraktivnost pro žáky a studenty

• Rychlé připojení  škola, domov, na cestách

• Vytváření psaných, obrazových, zvukových 
poznámek /videozáznam, fotodokumentace přímo 
v terénu /

• Lehčí, méně rozměrná zařízení 

• Zvyšování výkonnosti

• Sdílení pracovních postupů a výstupů pomocí 
bezdrátového připojení



NEVÝHODY MOBILNÍCH TECHNOLOGIÍ

• Finanční náročnost jejich pořízení + služeb

• Omezené využití ve výuce  

• Omezené množství výukových programů

• Omezená kapacita pro ukládání dat

• Limitované možnosti rozšiřování a aktualizaci

• Nebezpečí ztráty dat

• Bezpečnostní rizika



MODERNÍ TECHNOLOGIE DÁVAJÍ UČITELI

MOŽNOST

• využívat herní a grafické softwary k osvojení si 

vědomostí a dovedností a prohloubení klíčových 

kompetencí v daném oboru 

• elektronické komunikace a využívání Internetu k 

přípravě na vyučovací hodiny

Ukazují možnosti smysluplného využívání mobilních 

zařízení a m-technologií ve výuce a mimoškolních aktivitách



K ČEMU JE MOŽNÉ ICT DOVEDNOSTI V PRAXI

VYUŽÍT ?

• Průběžná i následná publicita materiálů, které by 

zajistily předání zkušeností z projektů dalším 

školám

• Vytváření publikací, studijních materiálů pro 

učitele a podpůrných výukových materiálů pro 

žáky (náměty pro praktická cvičení,                          

terénní práce a projekty; pomocné učební                  

texty, učební úlohy, pracovní listy).

• Vzájemná výměna zkušeností mezi učiteli 

základních škol a gymnázií f,



Výborný nástroj k začlenění mobilních technologií do 

vyučovacího procesu i do mimoškolních aktivit. Osvojení 

si ICT dovedností z pohledu učitele i žáka.



UKÁZKY VÝSTUPŮ

• fotoaparát /mobil/ – umění pořízení kvalitní fotografie

• notebook, PC - úprava fotografií /grafické editory - Picasa, Zoner atd./

• vytvoření koláže / PowerPoint, Word, Picasa, Zoner/

• textové editory – formátování textu, úprava obrázků

Vytvořeno v programu Picasa 3





AREÁL SNŮ VE ŠKOLNÍ ZAHRADĚ

• PC, notebook

• mobil /s fotoaparátem/ fotoaparát, skener 

• Word, PowerPoint

• volně stažitelné kliparty / http://www.instaluj.cz/ceske-kliparty ,

http://office.microsoft.com/cs-cz/images/

• vlastní kresby

Moje materiály Envi/Kucharka nasich babicek 01.pdf
Přílohy/Biodiverzita kvarteto.pdf
http://www.instaluj.cz/ceske-kliparty
http://office.microsoft.com/cs-cz/images/


MAPA RYCHLÉHO OBČERSTVENÍ



Pamětní listina města



Word - využití šablon 

Publisher  - práce s obrázky, vkládání textových polí, formátování textu

LETÁK ŠKOLY - PROPAGACE PRÁCE ŠKOLY



VYUŽITÍ VHODNÉ MOTIVACE

rok 2010

rok 2011
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