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O čem bude dnešní setkání

Omyly v našich 
sborovnách

Ochutnávka aktivit

Co revize přináší do 
našich škol

Čtyři oblasti nové 
informatiky

Jak začít ve svých 
sborovnách

Kde hledat podporu



● Zrušena původní vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie.

● Zavedena nová vzdělávací oblast INFORMATIKA.

● Zavedena nová klíčová kompetence DIGITÁLNÍ.

Revize RVP v digitální oblasti na gymnáziích

DIGITÁLNÍ 
KOMPETENCE

NOVÁ 
INFORMATIKA

REVIZE RVP ZV A G (DG, GSP) V DIGITÁLNÍ OBLASTI



Povinná hodinová dotace
● RVP ZV (prima–kvarta) – 4 h (navýšení z 1 h na 4 h)

○ vzdělávací obsah oblasti Informatika je realizován 
minimálně ve všech ročnících odpovídajících 2. stupni ZŠ

● RVP DG – 6 h
● RVP GSP – 4 h
● RVP G – 4 h

Učební plán



Kolik času máme na přípravu?

září 2023 – 1. stupeň 

Co se děje:
● Ve všech 4. a 5. třídách 1. stupně se 

učí nová informatika dle 
revidovaného RVP ZV.

● Ve všech třídách prvního stupně se 
rozvíjí digitální kompetence.

2021 – zveřejnění revize RVP 

Co se mění:
● Vzdělávací oblast INFORMATIKA

● Klíčová kompetence DIGITÁLNÍ



Kolik času máme na přípravu?

září 2025 – gymnázia

Co se děje:
● Nová informatika se učí

v gymnaziálních třídách
(na nižším i vyšším gymnáziu)

● Digitální kompetenci rozvíjíme ve 
všech předmětech.

září 2024 – 2. stupeň 

Co se děje:
● Nová informatika ve všech třídách

2. stupně ZŠ.

● Digitální kompetenci rozvíjíme ve všech 
předmětech.



V jaké fázi se nachází vaše škola?

● Využijeme aplikaci mentimeter

○ https://www.menti.com/ + 48 67 71 5

○ výsledek 

Freepik [online]. In: . [cit. 2022-09-12]. Dostupné z: 
https://www.freepik.com/free-vector/hand-drawn-people-asking-qu
estions-illustration_13297308.htm

https://www.menti.com/
https://www.mentimeter.com/app/presentation/92cb05d65e3759b0af0e64fc3911cc33/0bcc29dbb1a8


V jaké fázi se nachází vaše škola?

výsledek v aplikaci mentimeter



Omyly v našich sborovnách
v souvislosti s „malou revizí“

Nemusíme opakovat 
stejné chyby.



Malá rev
ize RVP ZV? 

V pohodě, náš informatik to zařídí.



Změny se týkají všech učitelů

● Učitelé 1. stupně budou nově učit informatiku ve 4. a 5. třídách.

● Učitelé informatiky na 2. a 3. stupni musí úplně změnit obsah své 

výuky a zaměřit se na nová témata. 

● Učitelé všech oborů se musí zaměřit na rozvoj digitálních 

kompetencí žáků ve svých předmětech. 

Na změnách se musí podílet celá sborovna.



Digitální kompetence?

Technologie používáme, to měnit nemusíme.



Každý učitel by měl hledat odpovědi na otázky
● Jak se můj obor v posledních letech proměnil? 

● Jaké technologie a digitální nástroje se dnes v mém oboru používají?

● Jak mohou digitální technologie pomoci mému oboru?

● Jak mohu ve svém oboru přispět k rozvoji digitálních kompetencí 

našich žáků?

Samotné používání technologií  ≠ rozvoj digitálních kompetencí



● Klidně ten předchozí snímek vyhoď

● J

Digitální kompetence
15



Nová informatika?

Koupili js
me roboty, tak

 máme vyřešen
o. 



Vzdělávací oblast INFORMATIKA – 4 části
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Co se tedy v rámci revize RVP mění?

Nová informatika na gymnáziích
● https://revize-ict-g.rvp.cz/nova-informatika-v-rvp-g
● povinné učivo i očekávané výstupy ve čtyřech oblastech.

Digitální kompetence na gymnáziích
● https://revize-ict-g.rvp.cz/digitalni-kompetence-v-rvp-g

● Škola by měla popsat výchovné a vzdělávací strategie pomocích 
kterých rozvíjí digitální kompetence svých žáků. 

https://revize-ict-g.rvp.cz/nova-informatika-v-rvp-g
https://revize-ict-g.rvp.cz/digitalni-kompetence-v-rvp-g


DATA, INFORMACE A MODELOVÁNÍ

● K čemu tato oblast směřuje?
● Proč byla zařazena do RVP?
● Co by měla přinést žákům a studentům?
● V čem je specifická?



Cestujeme vlakem
● https://www.csfieldguide.org.nz/en/interactives/trainsylvania/
● Hledáme cestu do Harbour Station

○ V každé stanici můžeme jet vlakem A nebo vlakem B.
○ Dokážeme takovou cestu najít?
○ Dokážeme svou cestu popsat?
○ Dokážeme najít nejkratší cestu?

● K čemu tato úloha směřuje?
● Kde je ta informatika?

Pojďme si něco 
vyzkoušet

https://www.csfieldguide.org.nz/en/interactives/trainsylvania/


Cestujeme vlakem



ALGORITMIZACE A PROGRAMOVÁNÍ

● K čemu tato oblast směřuje?
● Proč byla zařazena do RVP?
● Je cílem vychovat ze všech žáků programátory?
● Co by měla přinést žákům a studentům?
● V čem je specifická?



Ukázka z kurzu Programování s BBC Micro:bit

„Kód může něco znamenat, dokážu zjistit co.“
• Odhadni a popiš slovy řádky kódu.
• Vyzkoušej a popiš kód, rozdíl mezi kódy.
• Přiřaď kód k popisu (nebo výsledku).

„Orientuji se v cizím kódu, opravím, vylepším.“
• Co chybí ve vzorovém kódu? 
• Proč program nepracuje? Najdi chyby a oprav.
• Optimalizace: oprav kód tak, abys použil max … příkazů.

Nechceme „naučit micro:bit“, ale rozvíjet myšlení.



Doskáčeme ven z bludiště?
● https://www.umimeinformatiku.cz/skakacka#ps278
● Vyzkoušejte si projít bludiště a dojít do cíle.

○ Dokážu najít nejkratší cestu?
○ Jak poznat, ze kterých míst vede cesta do cíle?

● K čemu tato úloha směřuje?
● Kde je ta informatika? Pojďme si něco 

vyzkoušet

https://www.umimeinformatiku.cz/skakacka#ps278
https://www.umimeinformatiku.cz/skakacka-stredni/18


INFORMAČNÍ SYSTÉMY

● K čemu tato oblast směřuje?
● Proč byla zařazena do RVP?
● Co by měla přinést žákům a studentům?
● V čem je specifická?



Použitelnost
Pojďme si něco 

vyzkoušet



Použitelnost



DIGITÁLNÍ TECHNOLOGIE

● K čemu tato oblast směřuje?
● Proč byla zařazena do RVP?
● Co by měla přinést žákům a studentům?
● V čem je specifická?



Komprimujeme text
● https://studio.code.org/s/text-compression/lessons/1/levels/2
● Komprimujeme text

○ Hledejte opakující se části textu a přidejte je do slovníku.
○ Na kolik procent dokážete text zkomprimovat?

● K čemu tato úloha směřuje?
● Kde je ta informatika? Pojďme si něco 

vyzkoušet

https://studio.code.org/s/text-compression/lessons/1/levels/2


Jak tedy začít ve své škole
● Společné seznámení se změnou ve sborovně + nastavení procesu.

● Projděte si RVP, včetně charakteristiky, koukněte i na ZŠ, ať víte, na co navázat.

● Ustanovte koordinátora změny (nepíše ŠVP, ale koordinuje proces).

● Udělejte si analýzu podmínek ve škole:

○ lidské zdroje – jak jsou na tom naši učitelé, potřebují nějakou pomoc, školení, 
podporu?

○ vybavení – co už máme, co potřebujeme pořídit?

○ vzdělávací obsah – co už máme v našem ŠVP, co potřebujeme doplnit?

● Naplánujte si strategii školy – stanovte si dílčí kroky a termíny.

● Začněte zkoušet přímo se žáky ve výuce a vyhodnocovat, co se daří a co nikoliv.



Kde hledat podporu
● Webové stránky věnované revizi RVP

○ pro RVP ZV – https://revize.edu.cz/

○ pro RVP G (DG, GSP) – https://revize-ict-g.rvp.cz/

○ učebnice vzniklé v rámci projektu PRIM – https://imysleni.cz/

● Vzdělávání
○ webinář pro vedoucí pracovníky škol

○ 24hodinové kurzy pro rozvoj digitální kompetence v jednotlivých 
předmětech (zatím pro ZŠ, ale doporučujeme i středoškolským učitelům)

○ odborné semináře k nové informatice

https://revize.edu.cz/
https://revize-ict-g.rvp.cz/
https://imysleni.cz/


Nové odborné semináře pro učitele informatiky
● prezenční a online semináře v rozsahu 4 hodin
● vhled do oblasti + aktivity, které lze využít přímo ve výuce

● Data, informace a modelování (Jindra Drábková, Jan Berki)
○ 22. 9. 13:00–17:00, prezenčně Brno
○ 18. 1. 13:00–17:00, prezenčně Liberec

● Informační systémy (Klára Pešková)
○ 29. 9. 14:00–18:00, online
○ 24. 1. 14:00–18:00, online

● Umělá inteligence (Roman Neruda)
○ ???, online
○ 28. 1. celodenní, prezenčně Praha (obecný úvod + aktivity)



Nové odborné semináře pro učitele informatiky
● Programování v jazyce Python (Václav Šimandl)

○ 21. 10. prezenčně České Budějovice
○ 16. 11. online

● Robotika s BBC Micro:bit (Barbora Havířová)
○ 9. 11. 13:00–17:00, prezenčně Brno
○ ??? online

● Robotika s Arduino (Lukáš Rýdlo)
○ 24. 10. 14:00–18:00, prezenčně Brno
○ 12. 12. 14:00–18:00, prezenčně Brno

● Algoritmizace a robotika (Jan Preclík, Lenka Forstová) – v přípravě

○ ??? prezenčně



Hledáme lektory pro nové kurzy
● Kritéria pro zařazení mezi lektory

○ zkušenosti s výukou informatiky na gymnáziu nebo se vzděláváním 
učitelů (výjimečně SŠ nebo 2. stupeň),  

○ aktivní absolvování superlektorského běhu školení,  

○ vytvoření vlastní aktivity pro daný kurz,  

○ absolvování semináře pro lektory,  

○ schválení garantem vzdělávacího programu.

● Zájemci se mohou hlásit pomocí formuláře:

○ https://forms.office.com/r/iXLPw2aH6e

https://forms.office.com/r/iXLPw2aH6e


Pojďme na reflexi

● 3 věci, které mne zaujaly.

● 2 věci, které byly úplně nové, které 
jsem nevěděl(a).

● 1 otázka, co mne ještě zajímá.



Každý z nás může ke změně přispět. :-)

Štěpánka Baierlová

Daniel Lessner

●


