
Postup realizace Strategie digitálního vzdělávání 

Stav realizace Strategie digitálního vzdělávání (SDV) je v přiloženém PDF dokumentu.  

Stav realizace SDV je aktualizován ke dni 30. června 2016.  

 Aktualizace stavu jednotlivých opatření SDV je založena na informacích od 
odpovědných gestorů v rámci MŠMT, přímo řízených organizací MŠMT a ČŠI pro 
jednotlivá opatření.  

 Každá dílčí aktivita v rámci jednotlivých opatření je ohodnocena aktuálním 
stavem ("plnění opatření nebylo zahájeno", "řešení opatření bude zahájeno 
v souvislosti s dalšími vazbami, zpravidla prostřednictvím operačních programů", 
"opatření je v procesu řešení" a "opatření je splněno").  

 Aktualizaci plnění strategie SDV zveřejňuje MŠMT dvakrát ročně. Zprávu o 
průběžném vyhodnocení plnění SDV a případný návrh na její aktualizaci 
předkládá MŠMT Vládě ČR vždy k 31. 1. za uplynulý kalendářní rok.  

Průběžné plnění SDV viz samostatný PDF dokument.  

Další dokumenty  

 Změnový list Strategie SDV ke dni 31. ledna 2016  

Níže uvedená tabulka shrnuje pouze počty aktivit SDV v konkrétních stavech řešení za 
jednotlivé směry intervence.  

Směr 
intervence  

Opatření SDV  
Celkem 
aktivit v 
opatřeních  

Řešení opatření 
bude zahájeno v 
souvislosti s 
dalšími vazbami, 
zpravidla 
prostřednictvím 
operačních 
programů  

Aktivita 
k 
opatření 
je v 
procesu 
řešení  

Počet 
dokončených 
aktivit  

Otevřené 
zdroje  

1.1 Prosazení 
otevřených 
vzdělávacích 
zdrojů 
1.2 Vytvoření 
recenzního 
systému pro 
hodnocení a 
doporučování 
kvality 
otevřených 
vzdělávacích 
zdrojů  

6  1  4  1  

Digitální 
gramotnost a 

2.1 Zajištění 
systému 

6  2  3  1  

http://www.msmt.cz/file/38776/download/
http://www.msmt.cz/file/31265/download/
http://www.msmt.cz/file/32280/download/


Směr 
intervence  

Opatření SDV  
Celkem 
aktivit v 
opatřeních  

Řešení opatření 
bude zahájeno v 
souvislosti s 
dalšími vazbami, 
zpravidla 
prostřednictvím 
operačních 
programů  

Aktivita 
k 
opatření 
je v 
procesu 
řešení  

Počet 
dokončených 
aktivit  

informatické 
myšlení žáků  

pravidelných 
inovací 
rámcových 
vzdělávacích 
programů 
2.2 Zdůraznění 
problematiky 
digitálních 
technologií 
napříč 
kurikulem a jeho 
modernizace 
2.3 Modernizace 
vzdělávací 
oblasti ICT v 
rámcových 
vzdělávacích 
programech, 
zdůraznění 
informatického 
myšlení 
2.4 Propojení 
formálního a 
neformálního 
vzdělávání a 
informálního 
učení  

Digitální 
gramotnost a 
informatické 
myšlení 
učitelů  

3.1 Zařazení 
standardu 
digitálních 
kompetencí 
učitele do 
vzdělávání 
učitelů 
3.2 Zařazení 
didaktiky 
rozvoje digitální 
gramotnosti a 
informatického 
myšlení žáků do 
vzdělávání 

6  5  1  0  



Směr 
intervence  

Opatření SDV  
Celkem 
aktivit v 
opatřeních  

Řešení opatření 
bude zahájeno v 
souvislosti s 
dalšími vazbami, 
zpravidla 
prostřednictvím 
operačních 
programů  

Aktivita 
k 
opatření 
je v 
procesu 
řešení  

Počet 
dokončených 
aktivit  

učitelů  

Digitální 
infrastruktura  

4.1 Zajištění 
udržitelného 
financování škol 
a školských 
zařízení v oblasti 
infrastruktury 
4.2 Podpora 
připojení k 
internetu 
4.3 Podpora 
správy digitální 
infrastruktury ve 
školách  

5  3  2  0  

Inovace a její 
monitoring  

5.1 Podpora 
vývoje inovací a 
spolupráce 
veřejného, 
soukromého a 
neziskového 
sektoru při 
tvorbě a šíření 
inovací ve 
vzdělávání 
5.2 Podpora 
pedagogického 
výzkumu v 
oblasti využívání 
digitálních 
technologií 
5.3 Podpora 
pravidelného 
sběru dat, 
monitoringu 
stavu a 
využívání 
digitálních 
technologií ve 
vzdělávání 
5.4 Zlepšení 
informační a 

8  3  4  0  



Směr 
intervence  

Opatření SDV  
Celkem 
aktivit v 
opatřeních  

Řešení opatření 
bude zahájeno v 
souvislosti s 
dalšími vazbami, 
zpravidla 
prostřednictvím 
operačních 
programů  

Aktivita 
k 
opatření 
je v 
procesu 
řešení  

Počet 
dokončených 
aktivit  

poznatkové 
základny v 
oblasti využívání 
DT, rozvíjení DG 
a IM 
5.5 Příprava 
podmínek pro 
využití velkých 
dat ve školství  

Podpora 
integrace 
technologií do 
škol  

6.1 Koordinace 
podpory 
digitálního 
vzdělávání v 
rezortu MŠMT 
6.2 Rozvoj a 
aktualizace 
nástroje Profil 
Škola21, 
zavedení nového 
nástroje Profil 
Učitel21 
6.3 Podpora ICT 
metodiků a jejich 
práce 
6.4 Metodická 
podpora 
začleňování 
digitálních 
technologií do 
výuky a do 
života školy 
6.5 Odborná a 
metodická 
podpora rozvoje 
infrastruktury 
digitálního 
prostředí škol 
pro zřizovatele a 
vedení škol 
6.6 Zřízení sítě 
ICT metodiků na 

10  5  3  1  



Směr 
intervence  

Opatření SDV  
Celkem 
aktivit v 
opatřeních  

Řešení opatření 
bude zahájeno v 
souvislosti s 
dalšími vazbami, 
zpravidla 
prostřednictvím 
operačních 
programů  

Aktivita 
k 
opatření 
je v 
procesu 
řešení  

Počet 
dokončených 
aktivit  

úrovni kraje, 
příp. obce  

Komunikace s 
veřejností  

7.1 Veřejná 
kampaň 
zaměřená zejm. 
na rodiče žáků 
vysvětlující 
klíčový vliv 
digitálních 
technologií na 
vzdělávání  

2  1  1  0  

 


