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Abstrakt 

Jednou z důležitých součástí činnosti mateřské školy a předškolního 

vzdělávání v komplexním pojetí je i využívání ICT znalostí a dovedností. To vše 

při řízení MŠ, DVPP, plánování, integrace ICT do MŠ a hlavně i do 

předškolního výchovně vzdělávacího procesu. Charakteristika procesu této 

činnosti je obsahem diplomové práce, která se snaží popsat, vysvětlit a přiblížit 

postupy nejen teoretické, ale i na příkladech z praxe. Snaží se poskytnout 

určitou analýzu stavu, návaznost požadavků a skutečnosti v praxi MŠ.  

Používání výpočetní techniky v manažerské činnosti, ve vzdělávání 

dospělých i dětí je bezesporu nezbytné, má svá opodstatnění, své výhody. 

Praktická část diplomové práce přibližuje možnost aplikace a používání projektu 

v intranetovém prostředí v mateřské škole s odloučenými pracovišti. Součástí 

této diplomové práce je i výzkum, vyhodnocení šetření, které mapuje používání 

výpočetní techniky, ICT gramotnost a vzdělávání, potřeby, motivy i překážky 

týkající se této problematiky. Také názory, vyjádření a pohledy účastníků 

předškolního vzdělávání – zástupců krajských úřadů, zřizovatelů MŠ 

v Pardubickém kraji, několika Středních pedagogických škol, ředitelek a učitelek 

v mateřských školách Pardubického kraje. Zařazena je zároveň i komparace 
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názorů, pohledů ředitelek a učitelek v mateřských školách i některá srovnání 

výzkumu ZBP z roku 2009 a nyní v roce 2012. Výzkum doplňují autentické 

výpovědi předškolních dětí k dané tématice. 

Celou práci lze použít jako komplexnější studijní materiál nejen teoreticky 

a v integraci ICT gramotnosti, ale i v oblasti realizace a používání intranetové 

komunikace v různých souvislostech v mateřských školách s odloučenými 

pracovišti. 

Klíčová slova 

Komunikace, informace, výpočetní technika, software, program, dokument, 

internet, intranet, e-learning, projekt, aplikace, manažerské činnosti, ICT 

gramotnost, integrace ICT, další vzdělávání pedagogických pracovníků 
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Abstract 

One of the important parts of the activities of the kidergarten and 

preschool education in a comprehensive approach is the using of ICT 

knowledge and skills during nursery management, further education, planning, 

integration of ICT in Kindergarten and above all in pre-school educational 

process. Characteristics of the process of this activity is contained in the thesis, 

which describes, explains and deals with the procedures not only theoretically, 

but also in practical examples. It tries to provide certain analysis of the situation, 

continuity of requests and matters of fact in practice of kindergarten.  

Using of computer technology in business management, education of 

adults and children is undoubtedly necessary, has its good reason and its 

advantages. The practical part of the thesis brings possibility of application and 

use of the project in the intranet medium in kidergarten with separated 

workplaces. The part of this thesis is the research, evaluation survey, which 

observes the use of computer technology, ICT literacy and education, needs, 

motives and obstacles relating to this issue. Also, opinions, expression and 

viewpoint of participants of pre-scholl education - representatives of regional 
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authorities, founders of kindergartens in the Region, several secondary school 

teachers in nursery schools of the Pardubice region. Comparison of opinions, 

viewpoint of directors and teachers in nursery schools and some comparisons 

of research ZBP from the years of 2009 and 2012 are included too. The res 

earch is supplied by authentic statements of children under school age to the 

topic.  

The whole thesis can be used, as more complex study material not only 

theoretically and in the integration of ICT literacy, but also in sphere of 

realization and use of intranet communication in various contexts in nursery 

school separated workplaces. 

  

Key words 

Communication, Information, Computer technology, Software, Program, 

Document, Internet, Intranet, E-learning, Project, activity of manager, ICT 

literacy, integration of ICT, further education of teachers 
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1 ÚVOD 

Koncepce státní informační politiky ve vzdělávání z roku 2000 

stanovila „Strategické cíle státní informační politiky ve vzdělávání“. Zhodnotila 

výchozí podmínky vzdělávání v ČR v oblasti ICT gramotnosti a vzdělávání. 

Zároveň stanovila časový harmonogram postupu a změn týkajících se této 

problematiky v horizontu let 2000 - 2005. Zaměřeno bylo na vzdělávání 

pedagogů, vybavenost škol. Ale konkrétní údaje pro mateřské školy se objevily 

pro období do konce roku 2005 - Vybavení mateřských škol minimální ICT a 

možnost připojení na Internet. 

„Informační gramotnost je nutným předpokladem funkční 

gramotnosti na přelomu 3. tisíciletí nejen v ČR a EU, ale i kdekoliv v 

globalizovaném světě. Jejím hlavním rysem je schopnost využívat informačních 

zdrojů, informačních a komunikačních technologií pro zvýšení efektivity práce i 

života. Její součástí je i nezbytná jazyková připravenost zaměřená především 

na celosvětově uznávaný komunikační jazyk ICT – angličtinu. V České 

republice bylo ve školním roce 1998/1999 celkem 6 270 mateřských škol, z 

toho 6 160 státních nebo obecních. Zřizovateli ostatních jsou církve, podniky, 

soukromé instituce apod. Současné vybavení mateřských škol prostředky ICT 

je na zanedbatelné úrovni a v nejbližších letech nelze předpokládat 

významnější změnu tohoto stavu. Je proto vhodné, aby se v oblasti 

seznamování s ICT výrazněji rozvinula spolupráce mateřských škol s dalšími 

školskými institucemi a knihovnami. Přípravu učitelek mateřských škol (více než 

25 tis.) na potřeby vzdělávání v oblasti informačních technologií je nutno zahájit 

již nyní. (Zkušenosti ve světě ukazují, jak efektivní je zpřístupnění počítačových 

her rozvíjejících kreativitu, prostorovou a kombinační představivost dětem 

předškolního věku prostřednictvím mateřské školy. ICT na této úrovni může 

kompenzovat sociální rozdíly v rodinách, protože zdaleka ne všechny děti v ČR 

žijí v rodinách, jejichž sociální a vzdělanostní podmínky umožňují zabezpečit 

rozvoj dítěte vlastním ICT).“ 1)  

                                                 
1
 Koncepce státní informační politiky ve vzdělávání z roku 2000, MŠMT ČR a MK ČR. 



12 

 

V roce 2006 vyškrtla tehdejší vláda v rozporu se svým platným 

usnesením z rozpočtu MŠMT veškeré peníze určené na centrální podporu 

informačních a komunikačních technologií ve školách. Od té doby neexistovala 

ze strany státu žádná cílená a systematická péče o rozvoj ICT ve školách.  

MŠMT hodlá v letech 2009 - 2013 v souvislosti s čerpáním prostředků 

z evropských fondů věnovat zvýšenou pozornost informačním a komunikačním 

technologiím ve školách. Zpracovává nový projekt způsobu SIPVZ, který by byl 

souhrnem ICT ve vzdělávání ve všech souvislostech. Jednotlivými okruhy 

zmíněného projektu jsou Konektivita, Infrastruktura, Vzdělávání učitelů v oblasti 

ICT, Podpora přijímacího řízení a výsledky ve vzdělávání. 

Jednou z částí tohoto projektu MŠMT je i Vzdělávání učitelů v oblasti 

ICT. 

„Kurikulární reforma počítá s učitelkami a učiteli, kteří si s moderními 

informačními a komunikačními technologiemi rozumějí. Program podpory 

vzdělávání učitelů k dovednostem užívat ICT prostředky při výuce pokládám za 

jeden z nejdůležitějších úkolů MŠMT. Je pravda, že situace se v posledních 

letech v souvislosti s procesem informatizace celé společnosti velmi zlepšila a 

pedagogů schopných používat ICT k přípravě nebo přímo během výuky 

přibývá. Přesto je stále co zlepšovat, protože tento trend nepostupuje 

dostatečně rychle,“ byl přesvědčen tehdejší ministr školství, mládeže a 

tělovýchovy Ondřej Liška  2)  

                                                 
2
  http://www.msmt.cz/ict 



13 

 

2 CÍLE DIPLOMOVÉ PRÁCE 

Cílem této diplomové práce je zpracovat komplex pohledu na problematiku 

ICT gramotnosti v MŠ a předložit ji jako „pomoc a jistou metodiku pro pedagogy 

předškolního vzdělávání“, směřující ke zvýšení úrovně ICT vzdělanosti a 

znalostí. Ukázat výhody intranetu a jeho použití a cílenému využití i v MŠ 

k řízení školy, vlastnímu DVPP i s případnou spojitostí s interaktivní tabulí. 

Pohled na integraci ICT vzdělávání do výuky ve SPgŠ, jestliže MŠMT ve své 

kurikulární reformě počítá s učitelkami a učiteli, kteří si s moderními 

informačními a komunikačními technologiemi rozumějí – projekt „Konektivita“. 

Dalším cílem je ukázat, že intranetový projekt může být nástrojem k rychlejší 

komunikaci – informovanosti zaměstnanců (zejména pedagogů) a řízení MŠ 

s odloučenými pracovišti. Zjistit a ukázat, že integrace ICT do prostředí MŠ je 

možná. Ukázat možnosti integrace ICT do prostředí MŠ, porovnání názorů, 

požadavků a pohledů účastníků předškolního vzdělávání v širším slova smyslu 

(nejen přímých pracovníků MŠ). 

Práce se také dotýká analýzy současného stavu dané problematiky na úrovni 

účastníků předškolního vzdělávání od MŠMT, přes VOŠ a SPgŠ, krajské úřady, 

zřizovatele MŠ a MŠ samotné a s tím souvisejícími dokumenty.  

Teoretická část práce se zabývá pohledem na problematiku ICT vzdělanosti 

ve školství ve zkratce v zahraničí a dále pak i v ČR. Zabývá se důležitými 

informacemi v této oblasti, informačními systémy v manažerské práci. Tato část 

je věnována praktickému využití výpočetní techniky integraci ICT do vzdělávání, 

do prostředí školy obecně a integraci ICT do prostředí mateřské školy 

s uvedením i příkladů z praxe. Jsou zde naznačeny i souvislosti představ a 

požadavků MŠMT, Rámcových vzdělávacích programů a pohledu České školní 

inspekce.  

Praktická část práce se týká tvorby projektu v intranetovém prostředí Moodle, 

jeho aplikace a možnosti využití v MŠ s odloučenými pracovišti. Tato část je 

doplněna současnou situací v dané MŠ (současným IS školy, jednotlivými 

screenshoty neboli záznamy obrazovky, ukázkami zpracování dat, uvedením 

změn v souvislosti s používáním projektu a shrnutím. Zpracován je i řízený 
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rozhovor s vedením této konkrétní školy, na základě kterého byl samotný 

projekt potom zpracováván a postupně upravován. 

Výzkumná část práce je zaměřena na vlastní zmapování a vyhodnocení dat. 

Předkládá názor a pohled účastníků předškolního vzdělávání (krajské úřady, 

zřizovatelé MŠ, SPgŠ) na problematiku ICT gramotnosti pedagogů 

v mateřských školách. Je souhrnem pohledu a názorů ředitelek a učitelek 

mateřských škol na problematiku integrace výpočetní techniky, multimédií a ICT 

znalostí a dovedností do prostředí MŠ. Ukazuje i komparaci (přirovnání, 

srovnání, porovnání) názorů ředitelek a učitelek mateřských škol v oblasti 

potřeb a přístupu k používání této techniky. Celé téma je doloženo 

dotazníkovým průzkumem a projektem v intranetovém prostředí pro MŠ. 

Zpracován je i návrh opatření, jak situaci zlepšit a případně napravit. To vše je 

završeno potvrzením či vyvrácením stanovených výzkumných problémů i cílů 

a jejich okomentováním. Nechybí ani celkový závěr a shrnutí výzkumu.  

Závěrečná část práce je věnována celkovému shrnutí této diplomové práce. 

Předkládá pohled MŠMT na cílenou a systematickou péči o rozvoj ICT ve 

školách, nabídky, možnosti vzdělávání a integrace, skutečnost a komparaci 

stavu a pohledů na danou problematiku. 
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3 TEORETICKÁ ČÁST 

3.1 Vývoj a integrace ICT 

Na lisabonském summitu v březnu 2000 schválila Evropská rada 

strategický cíl přeměny EU do roku 2010 v nejkonkurenceschopnější a 

nejdynamičtější znalostní ekonomiku schopnou udržitelného růstu, s více a 

lepšími pracovními místy a s posílenou sociální soudržností. Podpora budování 

informační společnosti je přitom chápána jako jeden ze stěžejních kroků pro 

dosažení těchto cílů. 

Nové technologie jsou příležitostí pro vytváření moderní a efektivní 

veřejné správy, která nabízí nové nebo zlepšené služby, jež jsou výsledkem 

reformy dosud užívaných postupů. Veřejná správa je rovněž významný účastník 

na trhu, který podporuje jak vývoj, tak poptávku po produktech a službách v 

oblasti ICT. Služby veřejné správy musí být pro uživatele jednoduché a musí 

být dostupné všem, tedy i handicapovaným či jinak znevýhodněným skupinám 

obyvatel. Moderní veřejné služby musí vycházet z potřeb svých zákazníků, tj. 

občanů a podnikatelů. Při využívání ICT musí být zamezeno zneužívání 

citlivých informací a je třeba důsledně dbát na ochranu osobních údajů. 

3.1.1  Integrace ICT v zahraničí 

„V Evropské unii je školství založeno na principu subsidiarity. Neexistují 

tedy striktně vymezená Unijní pravidla, kterých by se musely školy v členských 

státech řídit. Oblast vzdělávání je vždy záležitostí příslušného státu, jeho 

ministerstev, krajů a zákonů. Díky takto vzniklé diverzitě vzdělávacích systémů 

může být zajímavé podívat se k sousedům, jak se s podobnými problémy 

potýkají oni. A za sousedy není nutné považovat pouze státy evropského 

kontinentu, ale celý vyspělý svět. 

Pro komparaci možných modelů rozvoje ICT kompetencí učitelů, které 

jsou realizovány ve vyspělých státech světa, jsem vybral několik příkladů 

realizovaných vzdělávacích programů a ideových konceptů. Jedná se o světově 

nejrozšířenější standard pro využívání technologií. 
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Ve vzdělávání ISTE NETS, realizovaný ve Spojených státech 

amerických, dánský systém vzdělávání učitelů EPICT, mezinárodně uznávaný 

Evropský řidičský průkaz na počítače ECDL, doporučení možného přístupu k 

ICT obsahu vzdělávání studentů a učitelů UNESCO, koncept ICT Literacy 

Assessment americké ETS a australský minimální standard pro učitele.“  3) 

3.1.2 Integrace ICT v České republice 

„V říjnu 2008 přijala vláda ČR dokument s názvem „Koncepce rozvoje 

informačních a komunikačních technologií ve vzdělávání v období 2009 – 2013“ 

(„Koncepce 2009“). Jedná se o první dokument deklarující skutečný zájem státu 

aktualizovat stav využívání technologií v resortu školství po 10 letech. Přímo 

navazuje na záměr vyvolaný schválením Státní informační politiky v roce 1999, 

na jejímž základě byla zahájena realizace Koncepce připravené později v 

pozměněné podobě známé pod zkratkou SIPVZ (dále jen „Koncepce 1999“).“ 4)  

Zpracován byl Akční plán pro realizaci „Koncepce rozvoje informačních a 

komunikačních technologií ve vzdělávání pro období 2009 – 2013“ (usnesení 

vlády č.1276/2008) pod názvem Škola pro 21. Století - „Škola21“ z roku 2009. 

Tento Akční plán se zabývá v I. části teoretickými východisky a v části II. 

Nástroji Akčního plánu Škola21. 

Příloha č. 1 výše uvedeného Akčního plánu – „Profil Škola21“ předkládá 

difuzní model pro integraci moderních technologií. „Jedná se o pracovní verzi 

difuzního modelu integrace moderních technologií (zde použita zkratka ICT) do 

chodu školy. Vznikla na základě inspirace irským materiálem ICT Planning 

Matrix Národního centra pro technologie ve vzdělávání.“ 5) 

Tento Akční plán je rozpracovaný do pěti kategorií, z nichž každá se týká 

konkrétní oblasti:  

                                                 
3
  NEUMAJER, O. Dostupný z WWW: <http://ondrej.neumajer.cz /?item=jak-integrovat-ict-do-

vzdelavani-model-unesco-4> 

4
  ČR. Škola pro 21. století: Koncepce rozvoje informačních a komunikačních technologií ve vzdělávání 

pro období 2009 – 2013. In: Praha: MŠMT, 2009, usnesení vlády č. 1276/2008. 

5
  ČR. Škola pro 21. století: Koncepce rozvoje informačních a komunikačních technologií ve vzdělávání 

pro období 2009 – 2013. In: Praha: MŠMT, 2009, usnesení vlády č. 1276/2008. 
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Řízení a plánování 

 Vize školy, ICT plán, integrace, akceptace přijaté politiky, specifické 

vzdělávací potřeby 

ICT ve školním vzdělávacím programu 

 Porozumění učitelů, příprava, zkušenosti učitelů, zkušenosti žáků, 

specifické vzdělávací potřeby 

Profesní rozvoj 

 Uvědomění a zapojení, plánování, zaměření, sebedůvěra, neformální 

způsoby profesního rozvoje 

Integrace ICT do života školy 

 Dostupnost, využití, prezentace na internetu, projekty, spojení s vnějším 

světem, e-Learning, pohled žáka 

ICT infrastruktura 

 Plán pořizování ICT, LAN a internet, technická podpora, digitální učební 

materiály, ICT vybavení, licence 

Všechny uvedené kategorie a jejich oblasti jsou zpracovány do tabulek 

v jednotlivých navazujících krocích: 

1. začínáme 2. máme první zkušenosti 3. nabýváme sebejistoty 4. jsme 

příkladem ostatním. 

V České republice byl hlavním projektem minulých let v této oblasti 

program Státní informační politiky ve vzdělávání.  

Vláda ČR stanovila čtyři prioritní oblasti Státní informační a komunikační 

politiky ty jsou podle významu seřazeny a uváděny takto 6):  

Oblast dostupnosti a bezpečnosti komunikačních služeb, zahrnujících trh 

elektronických komunikací a posilování konkurence na trhu. To vše s 

respektováním evropského regulačního rámce elektronických komunikací a 

úkolů z koncepce eEurope+ v oblasti dostupnosti internetových služeb.  

                                                 
6
  ČR. Státní informační a komunikační politika e-Česko 2006. 
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Oblast informační vzdělanosti, zahrnující zejména informatizaci škol, 

problematiku ICT gramotnosti, e-learningu a řešení problému tzv. digitální 

propasti.  

Oblast Moderní veřejné služby on-line, zahrnující veřejné on-line služby (např.: 

služby e-procurementu neboli zadávání veřejných zakázek a e-zdravotnictví).  

Dynamické prostředí pro elektronické podnikání, zahrnující opatření státu 

především v legislativní oblasti.  

Jestliže se hovoří o ICT gramotnosti a vzdělanosti, pak z literatury 

(viz [18][19][22] seznam literatury), různých výzkumů (viz [16][27][28][29] 

seznam literatury – kvalifikační práce v rámci CŠM PedF UK v Praze) a z praxe 

vyplývá, že na situaci a podmínky v MŠ se velmi zapomíná. Hovoří se spíše o 

základních, středních a vyšších odborných školách a školách se stupněm 

vzdělávání a jejich pedagogických pracovnících.  

Přesto musí ředitelky MŠ elektronicky zpracovávat spoustu podkladů a 

administrativní agendy. Po učitelkách ředitelky vyžadují různé zpracované 

podklady. Společně plní prostřednictvím ICT znalostí a dovedností i požadavky 

a cíle Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. Zde je 

rozvoj dětí a jejich vedení k ICT gramotnosti vymezeno jako výstup některých 

požadovaných kompetencí před vstupem do základní školy (viz 3.4 Integrace 

ICT do prostředí MŠ v RVP a ŠVP). 

3.2 ICT v edukačním (výchovném, vzdělávacím) procesu  

Vzdělávání je ve škole realizováno podle školního vzdělávacího programu, 

vytvořeného podle požadavků Rámcového vzdělávacího programu (v případě 

této práce podle RVP pro předškolní vzdělávání – dále RVP PV).  

Tento RVP PV a jeho vzdělávací obsah je rozčleněn do pěti oblastí Dítě a 

jeho tělo, Dítě a jeho psychika, Dítě a ten druhý, Dítě a společnost, Dítě a svět), 

kterými i možnost a potřeba ICT vzdělávání prolíná. A to nejen používáním PC, 

ale i ve spojitosti s interaktivní tabulí, multimédií, digitálních hraček apod. 
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I. Machýčková [11] se ve svém studijním materiálu zabývá ICT 

v souvislosti s edukačním neboli výchovně – vzdělávacím procesem v MŠ a ZŠ. 

A snaží se zkonkretizovat a objasnit jednotlivé kroky tohoto procesu, jak je 

patrno z níže uvedeného grafického znázornění (viz obr. č. 1). 

 

 

Obrázek 1 Postupné začleňování ICT do edukačního procesu dle UNESCO 
7
) 

   

Základním krokem je objevování ICT (Emerging stage), kdy školy teprve stojí 

na počátku procesu začleňování a aplikace ICT do výuky. Někdy na podnět 

např. zřizovatele nebo jiné nadřízené instituce, dodávající potřebné technické 

vybavení především pro správu školy a její management pro základní 

počítačovou gramotnost (užívání textového a tabulkového editoru, orientaci na 

internetu a používání elektronické komunikace). V této fázi je při vzdělávání 

učitelů kladen důraz převážně na možnosti ICT a to ne jen ve školství.  

Druhým navazujícím krokem je uplatňování ICT (Apllying stage), kdy škola a 

učitelé začínají uplatňovat kladný přístup k ICT. Učitel využívá PC jako 

potřebného pomocníka. Vyhledává nástroje vedoucí ke vnesení vizualizace do 

vyučování a objasnění zadané problematiky pomocí konkrétního vhodného 

softwaru. Nyní si již učitelé vytvářejí důvěru k používání PC ve výuce a inovují 

metodiku výuky. Někdy nemohou implementovat změny v důsledku nedostatku 

ICT technologií ve školách.  

                                                 
7   Machýčková, I. ICT v mateřské škole a v prvních ročnících základní školy.  2010 
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Na fázi uplatňování ICT navazuje prolnutí ICT (Infusing stage), tedy krok, kdy 

hlavním znakem je již všeobecná integrace do ŠVP. Učitelé dokážou plně 

využívat ICT technologie (při vyučování, vedení školní agendy a dalších 

povinnostech). Směřuje k seberealizaci tvořivých učitelů, změně ŠVP 

v souvislosti s implementací ICT do škol. Dále směřuje ke kombinaci různých 

metod a forem práce a to se nazývá projektovým vyučováním. Příkladem této 

fáze je další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) pomocí ICT.  

Vrcholem tohoto procesu je uvedena fáze přerodu s ICT (Transforming stage), 

kdy školy považují ICT za samozřejmost a ve ŠVP se zcela soustředí na žáka. 

Snaží se umožňovat mu učit se novým věcem a dovednostem variabilnějším 

způsobem. ICT je samostatným předmětem prolíná dalšími předměty. 

Prostřednictvím ICT kooperují učitelé i žáci a otevírá se prostor pro kreativní 

způsob řešení individuálních potřeb žáka pomocí nových metod vyučování. 

3.3 Integrace ICT do řízení a prostředí MŠ 

Současná vzdělávací politika v České republice vychází z přesvědčení, 

že člověk se musí vzdělávat po celý život a že by měl mít zájem na svém 

vzdělávání, učení i vědění, které mu umožňuje dokonalejší a bohatší interakci 

se světem. Za důležitý prvopočátek tohoto procesu je považováno předškolní 

vzdělávání a jako takové dnes nachází významnou podporu státu.   

3.3.1 Integrace ICT do života školy obecně 

Integraci ICT do života školy je možné rozčlenit do několika kategorií, 

které se týkají: 

dostupnosti ICT 

Zpočátku jsou upravovány učebny pro výuku informatiky. Pak teprve dochází k 

vybavení některých učeben interaktivní tabulí nebo alespoň PC sestavou 

s přístupem na internet a s dataprojektorem.  
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„Cílovým stavem je plné vybavení učitelů i žáků 1:1 (každý má k dispozici 

vlastní počítač).“ 8)  

vlastního využití ICT 

Zde si musíme uvědomit, jak by mělo využívání ICT vypadat. Jak aplikovat 

moderní technologie do výuky, klást důraz také na způsob konstruktivní, 

odpovídající modernímu pojetí a tak s ním dosahovat výukových cílů školy 21. 

století. 

metodické podpory učitelům 

Není podstatné, zda je pracovník s pověřením pomoci ostatním učitelům 

s využitím ICT pojmenován jako koordinátor nebo metodik. Potřebná je pro tuto 

činnost kvalifikace a dostatek prostoru. A vedení školy musí smysluplnou 

implementaci ICT výukových aktivit důsledně a s vlídným přístupem 

podporovat. 

prezentace školy na internetu 

Nestačí jen předávat o škole statické informace, zpracované a na web umístěné 

pouze vedením školy nebo prostřednictvím informatika. Tvorba a publikování 

materiálů a výstupů musí být výsledkem celého školního týmu. 

e-learningu 

Zde se jedná o realizaci celé řady on-line aktivit. Nejprve učitelé žákům 

předávají aktuálně použité materiály prostřednictvím internetu, pak lze použít 

vhodný LMS (např. Moodle) a tvoří se systémová on-line podpora ve směru 

prezenčního vyučování předmětů, převedení části výuky do formy distanční, 

všeintegrující systém řízení školy s propojením výuky a administrativy. 

 

                                                 
8
  http://skola21.rvp.cz/informace/profil-skola21-nastroj-zmeny/prehled-

oblasti#integrace_ict_do_zivota_skoly 
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oblasti spojení školy s vnějším světem 

Moderní výuku nelze oddělit od komunikace s širším okolím školy. Škola by 

měla směřovat k tomu, aby vyvolala aktivní zájem okolí o dění ve škole a jeho 

zapojení se aktivit školy. 

projektů 

Projektové metody práce pomáhají dospět k vyšším příčkám v taxonomii 

výukových cílů podle Bloomovy teorie. Naplňují cíle školy 21. století a jsou 

v souladu se záměry RVP. 

oblasti zapojení žáků 

Zde se sleduje, jestli žáci pociťují rozdíl mezi využíváním ICT ve škole a 

mimo školu. 

3.3.2 Integrace ICT, podmínky a využití v MŠ 

„V současné době snad již není pochyb o tom, že by v některé mateřské 

škole absentovala výpočetní technika (dále VT) a související vybavení, zařízení, 

příslušenství, multimédia. Spíše je otázkou, zda vůbec s ní chce někdo 

pracovat, zda je účelně využívána, zda je dostatek finančních prostředků na 

rozvoj vybavenosti výpočetní techniky, zda je rozvoj a schopnost práce s VT 

zahrnuta i v plánu dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (dále DVPP). 

Možná by stálo za zvážení zařadit ICT znalosti jako jedno z kritérií pro výběr 

nového pedagogického pracovníka.“  9) 

Vzhledem k tomu, že každá mateřská škola disponuje jinými možnostmi 

a podmínkami, není možné naprosto zkonkretizovat a sjednotit pravidla 

integrace ICT vybavenosti a gramotnosti. Lze však situaci nastínit, potřebné 

informace zobecnit a následně okomentovat a doložit praktickými zkušenostmi 

a příklady. 

                                                 
9
 KOPPOVÁ, I. Využití ICT znalostí a dovedností v manažerské činnosti ředitelky MŠ. ZBP 2009 
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Poměrně důležitou a celkem nezanedbatelnou podmínkou používání výpočetní 

techniky je nebát se počítače. Výhody jeho používání lze shrnout do 

následujících bodů: 

 čím větší škola, tím větší úspora práce a času 

 snadná a rychlejší dosažitelnost informací a jejich zpracování 

 úspora týkající se spotřeby papíru  

 čistá práce  

3.3.2.1 Provozní a prostorové podmínky 

Rozdílnou situaci bude jistě řešit malá 1 – 2 třídní mateřská škola a jiné 

podmínky bude mít větší MŠ. 

Podstatné však je, že pro kvalitní a efektivní výsledky, je nutné zabezpečit 

alespoň vhodný pracovní kout, když nelze vybavit pracovnu a to jak pro 

ředitelku, tak pro učitelky. To znamená nejen pracovní kout či v rámci možností 

příslušná pracovna, ale také k tomu jasné časové vymezení přístupu k technice 

(uvedeno v dalších kapitolách studijního materiálu). 

Příklad konkrétní čtyřtřídní MŠ, ve které jsou součástí jednotlivých 

běžných tříd i stálé dětské ložnice a ve které funguje vlastní intranetová 

komunikace: 

 v přízemí je výpočetní technika umístěna v kanceláři ředitelky školy, 

v dětských ložnicích u tříd dětí ve věku 3 až 4,5 roku – pouze pro potřeby 

a využití ředitelkou školy a učitelkami MŠ; PC sestavy jsou z ložnic 

napojeny na internet a tiskárnu umístěnou v kanceláři ředitelky školy, 

 v 1. patře je PC sestava včetně tiskárny a připojením na internet 

v kanceláři vedoucí stravování, 

 v 1. patře jsou dále PC sestavy ve třídách dětí ve věku 4,5 až 6 (7) let 

věku – určené nejen pro učitelky, ale i pro výuku dětí; PC sestavy jsou 

napojeny na internet a tiskárnu umístěnou v kanceláři ředitelky školy, 

 v jedné ze tříd v 1. patře je umístěna a nainstalována i interaktivní tabule 

- určená nejen pro ředitelku a učitelky (např. jako pomůcka při společné 
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tvorbě materiálů, ŠVP, TVP, záznamu brainstormingu apod.), ale i pro 

výuku dětí.    

3.3.2.2 Materiální a finanční podmínky 

Opět je na místě konstatovat, že rozdílnou situaci bude jistě řešit malá 1 

až 2 třídní mateřská škola a jiné podmínky bude mít větší MŠ. 

A jak situaci řešit? Pak je možné využít grantů, dotací, darů, bezplatných 

převodů majetku např. od zřizovatele MŠ apod. A pokud to alespoň trochu lze, 

pak plánovitě a cíleně hospodařit s finančními provozními prostředky.  

3.3.2.3 Vhodnost vybavení moderními technologiemi  

ICT v mateřské škole je široký pojem, pod kterým je možné si představit 

různé souvislosti, konkrétní záležitosti a více pohledů na uvedené téma. Vše je 

však nutné předem do hloubky promyslet tak, aby jednotlivé kroky a procesy 

vybavování moderními technologiemi spolu souvisely a účelně navazovaly. Aby 

následně docházelo k účelnému a maximálně efektivnímu využívání v běžné 

každodenní praxi mateřské školy. 

ICT gramotnost, znalost, dovednost, komunikace – to vše provází i 

činnost a provoz MŠ. Komunikaci však nelze omezovat pouze na formu 

elektronickou, ale je velmi důležité upřednostňovat komunikaci osobní, ústní. 

V rámci integrace ICT do prostředí MŠ je také nutné hovořit o internetu a s ním 

spojené procesy. V rámci DVPP v projektu „MŠ21“ v Pardubickém kraji byla 

nabídka i bloku, který se týkal právě internetu a mimo něj i intranetu, jejich 

podobností, rozdílu a možnosti využívání. A právě i zmíněný internet a intranet 

mohou být v MŠ velkým přínosem a pomocí.   

„Jen málokdo si v dnešní době dokáže představit učitele jakéhokoliv 

předmětu bez učebních pomůcek, odkázaného jen na sebe samého, 

odkázaného pouze na verbální či neverbální komunikaci. Aplikací učebních 

pomůcek do výuky je umožněno využívat efektivnějších výukových metod, 

výuka je poté v mnoha ohledech příznivější jak pro učitele, tak i pro žáka. Je 

tudíž možné lépe a efektivněji dosahovat učitelem vytyčených a žáky 

akceptovaných cílů. Žáci nejsou vedeni k pouhé percepci exponovaných 
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poznatků, ale mohou např. manipulovat s předměty či jejich napodobeninami, 

zobrazeními a symboly. Mnohdy vhodně aktivizují žáky i tím, že jim umožňují 

bezprostřední cílevědomé zkoumání objektů a experimentování.“ [23]  

3.3.2.4 Funkčnost zapojení 

Funkčnost zapojení se netýká pouze fungování jako takového, ale 

zejména toho, pro jakou oblast činnosti bude výpočetní technika používána: 

 Integrace a využití ředitelkou školy a případně další vedoucí pracovnicí 

např. zástupkyní, vedoucí ŠJ 

 Integrace a využití učitelkou MŠ 

 Integrace a využití v přímé pedagogické práci - výchovně vzdělávací 

proces 

K tomu je důležité přizpůsobit i samotné vybavení moderními 

technologiemi, protože každá výše zmíněná oblast využití má svá specifika, 

požadavky na výstupy dané činnosti, což je představeno v následujících 

kapitolách.  

3.3.2.5 Pyramida priorit využití ICT v MŠ 

Priorita č. 1 

ředitelka školy  

 příslušné softwarové vybavení (dle možností) – Office, PowerPoint, 

Gordic, VEMA, skladové hospodářství, WinZap – tvorba podkladů pro 

platový výměr, školní matrika atd., připojení k internetu, digitální 

fotoaparát a další související příslušenství a vybavení (např. interaktivní 

tabule) 

 řízení a vedení MŠ, prezentace školy 

 plánování tvorba vzdělávacích programů 

 podklady požadované ředitelkou školy 
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zástupkyně ředitelky školy 

 příslušné softwarové vybavení podle požadované náplně pracovní 

činnosti – Office, školní matrika, připojení k internetu atd. a další 

související příslušenství 

 administrativa spojená s výkonem funkce 

 plánování tvorba vzdělávacích programů 

 podklady požadované ředitelkou školy 

vedoucí ŠJ  

 příslušné softwarové vybavení podle požadované náplně pracovní 

činnosti – Office, skladové hospodářství pro účely školní jídelny a další 

související příslušenství, připojení k internetu 

 vedení ŠJ, plánování 

 účetní program, inventarizace 

Priorita č. 2 

učitelka MŠ  

 příslušné softwarové vybavení podle požadované náplně pracovní 

činnosti – Office, připojení k internetu, digitální fotoaparát a související 

příslušenství 

 administrativa spojená s výkonem funkce 

 plánování, tvorba TVP, příprava a tvorba podkladů a materiálů k přímé 

pedagogické práci, tvorba pracovních listů 

 podklady požadované ředitelkou školy 

Priorita č. 3 

přímá pedagogická práce s dětmi 

 spíše jako doplňková činnost metod a forem přímé pedagogické práce  

 programy pro předškolní vzdělávání, grafomotorika apod.  

 podle možností digitální fotoaparát, interaktivní tabule 
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3.3.3 Využití ICT v MŠ v rámci výchovně vzdělávacího procesu 

„Nahlížíme-li na výchovně vzdělávací proces z technologického hlediska, 

je možné jej analogicky přiřadit k výrobnímu procesu. Význam pojmu 

technologie je tu chápán jako výrobní proces, ve kterém pracovníci pomocí 

pracovních prostředků působí na pracovní předměty s cílem zhotovit určené 

produkty.“ 10)  

Pokud chápeme cíle výchovně-vzdělávacího procesu jako pedagogickou 

kategorii na nejvyšší příčce, pak pod prostředky v širším pojetí je možno 

shrnout všechny předměty a jevy, které k dosažení výchovně-vzdělávacích cílů 

slouží.  

O. Obst  11) uvádí, že v didaktice rozumíme prostředkem vše, čeho učitel 

a žáci mohou využívat k dosažení výukových cílů. Mezi didaktické prostředky 

tedy lze zařadit veškerá média, jako jsou metody výuky, vyučovací formy, 

didaktické zásady, dosažení dílčího cíle, ale i vizuální či auditivní techniku, 

učební prostory, učební pomůcky aj.  

Pokud má škola ve svém Školním vzdělávacím programu integraci ICT do 

výchovně vzdělávací práce uvedenu a rozpracovánu, pak k tomu musí i 

podmínky stanovit a přizpůsobit. A to ať už vybavením, prostorem, cílem, 

vhodností, tak i plánem DVPP.    

3.3.4 Podmínky pro integraci a využití 

Podmínky pro integraci a využití ICT v MŠ se netýkají pouze velikosti MŠ 

a finančních možností, ale i příslušného technického vybavení. Patří sem také 

potřebná ICT gramotnost, znalosti a dovednosti, prostorové podmínky a 

ergonomická vhodnost. Neopomenutelnou součástí podmínek je jistě i doba 

určená pro práci s výpočetní technikou. A to jak v přímé pedagogické práci, tak 

v práci související.  

 

                                                 
10

 BOHONY, P. Didaktická technológia. – str. 38 
11

 KALHOUS, Z. - OBST, O. a kol. Školní didaktika.. – str. 337 
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Vybavení   

základní - PC s LCD monitorem s moderním hardwarem a softwarem 

včetně ozvučení a dalšího příslušenství, programy pro předškolní vzdělávání 

rozšířená možnost – barevná laserová multifunkční tiskárna (možno 

napojit na společnou tiskárnu), interaktivní tabule, dataprojektor, digitální 

fotoaparát, videokamera, připojení na internet (pokud bude vybavení společné 

pro práci učitelky i pro přímou pedagogickou práci s dětmi), digitální hračky a 

pomůcky 

další příslušenství - flashdisk s různou velikostí paměti, CD a DVD media 

a další nabídky moderních technologií  

ICT gramotnost, znalosti a dovednosti 

povinné a důležité – cílené a plánovité využití ict při přímé 

pedagogické práci s dětmi za podmínky, že učitelka bude zvládat alespoň 

základní uživatelské ICT znalosti a dovednosti, psychologické a bezpečnostní 

aspekty používání ICT u dětí předškolního věku; využití ICT při výchovně 

vzdělávací práci pouze jako doplněk metod a forem práce a nikoliv jako hlavní 

náplň činnosti 

doporučené – přehled a možné používání multimédií v MŠ  

doplňkové – používání a využití interaktivní tabule při práci s dětmi v MŠ, 

práce s obrázky, možnost používání a využití digitálního fotoaparátu a 

digitálních hraček v MŠ 

Prostorové podmínky a ergonomická vhodnost (uspořádaný celek, logická 

soustava věcí vhodná pro fyziologii dítěte i dospělého člověka) - vhodné 

umístění v prostoru třídy dětí. (viz Vyhláška č. 343/2009 Sb., příloha č. 2, kterou 

se mění vyhláška č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a 

provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých; NV 

č. 68/2010 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se 

stanoví podmínky ochrany zdraví při práci) 

Doba určená pro práci s výpočetní technikou a dalším souvisejícím 

zařízením a vybavením 
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v rámci přímé pedagogické práce – jen jako doplněk metod a forem 

práce, což souvisí i s psychologickými a bezpečnostními aspekty používání ICT 

u dětí předškolního věku  

– např. programy pro předškolní vzdělávání  

– v případě, že MŠ disponuje interaktivní tabulí (vše s možností 

následného ukládání) musí být zpracován plán činnosti s interaktivní tabulí a 

přehled jejího využívání; je možné využívat předem vytvořené pracovní listy, 

individuálně grafomotorika, cílené programy pro předškolní vzdělávání, možnost 

využití k obrazovému sdělování zážitků a prožitků dětí (např. ukázka fotografie 

narozeného sourozence, fotografie z dění v dané třídě, setkání s rodiči dětí, 

výletu apod.). Ke správnému a komplexnímu rozvíjení jednotlivých vzdělávacích 

oblastí uvedených v RVP PV je možné samozřejmě využívat i moderní 

technologie, například interaktivní tabuli či interaktivní stolek. Interaktivními 

tabulemi jsou některé mateřské školy již běžně vybaveny, stolky jsou zatím pro 

většinu mateřských škol spíše hudbou budoucnosti. 

v rámci práce související – tvorba různých materiálů, vzkazů či 

informativních vývěsek pro rodiče dětí, možnost dalšího sebevzdělávání, DVPP 

v rámci školy apod. 

3.3.5 Vhodnost umístění a funkčnost zapojení  

Funkčnost zapojení znamená nejen fungování samotné, ale především 

zapojení k následnému efektivnímu a kvalitnímu využití. A také splnění 

stanovených záměrů výchovně vzdělávací činnosti. Vzhledem ke specifikům 

předškolního vzdělávání, je třeba mít na paměti psychologické a bezpečnostní 

aspekty používání ICT u dětí předškolního věku. S tím souvisí správné výškové 

umístění, sezení, ohled na individuální práci, dosažitelnost světla a stínu pro 

vhodné umístění monitoru, případně i interaktivní tabule (viz Vyhláška č. 

343/2009 Sb., příloha č. 2, kterou se mění vyhláška č. 410/2005 Sb., o 

hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro 

výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých). 
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Velice důležitá je volba pracovního místa v prostoru třídy tak, aby byly 

splněny výše uvedené aspekty. Dále také, aby prostor byl vhodně začleněn do 

jednotlivých hracích koutů, členění místnosti pro tvořivé a spontánní hry, 

činnosti podle volby dětí a činnosti vedené učitelkou.  

3.3.6 Organizace práce s dětmi s ICT, návrhy řešení, realizace 

Podmínky organizace práce s dětmi v oblasti ICT vzdělávání jsou pro 

různé MŠ různé. Nelze stanovit jednotné pravidlo pro všechny MŠ.  

Záležet bude nutně na 

 velikosti školy 

 finančních i prostorových možnostech a podmínkách MŠ 

 vybavenosti MŠ výpočetní technikou a dalším příslušenstvím 

 ICT gramotnosti pedagogů a přístupu k této oblasti činnosti s dětmi 

 nastavení rozvrhu přímé pedagogické práce s dětmi 

 nastavení ICT vzdělávání v rámci běžného výchovně vzdělávacího 

procesu nebo jako nadstandardní doplňkové zájmové činnosti s dětmi 

 složení a charakteristice třídy, vývojové úrovni dětí. 

3.3.6.1 Možnosti a návrhy řešení a realizace   

Základem pro vlastní konkrétní realizaci práce s ICT s dětmi musí být 

předem zpracovaný plán vzdělávání v této oblasti a jasně stanovená pravidla 

zacházení s výpočetní technikou, interaktivní tabulí a konkrétní práce s dětmi 

(vzhledem k věkovým možnostem, potřebám dětí; s ohledem na podporu 

bezpečnosti a zdraví dětí, na jejich fyziognomii, psychický rozvoj; s přihlédnutím 

k psychosociálním podmínkám). Zde se pokusíme o přehled možné organizace 

a realizace práce s dětmi s ICT. 

Ideálním řešením splnění stanovených záměrů výchovně vzdělávací činnosti 

v oblasti ICT v předškolním vzdělávání může být následující možnost: 

 vyhrazená a vybavená samostatná počítačová učebna (PC, tiskárny, 

interaktivní tabule, odpovídající programy pro předškolní vzdělávání 
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rozvíjející všechny oblasti a kompetence stanovené Rámcovým 

vzdělávacím programem)  

 1 pedagogická pracovnice na maximálně 10 dětí (každé dítě i pedagog 

na 1 PC) – při možnosti překrývání dvou pedagogických pracovnic ve 

třídě k dosažení efektivity práce a individuálního přístupu 

 1 pedagogická pracovnice na maximálně 10 dětí (každé dítě i pedagog 

na 1 PC) – při možnosti zařazení výuky jako nadstandardní zájmové 

činnosti mimo běžný výchovně vzdělávací proces 

 zařazení výuky alespoň jedenkrát týdně po dobu maximálně 20 – 30 

minut u nejstarší věkové skupiny dětí (5 – 6 let) s celou skupinou dětí 

 následná možnost individuální práce s dítětem v běžné třídě – herně 

 individuální nebo skupinová „hra“ dětí v běžné třídě – herně 

Další možná řešení splnění stanovených záměrů výchovně vzdělávací činnosti 

v oblasti ICT v předškolním vzdělávání: 

V případě nedostatku prostoru pro samostatnou počítačovou učebnu, ale 

s disponibilní PC sestavou, interaktivní tabulí a příslušenstvím 

 vyhrazené a vybavené pracovní místo v prostoru běžné třídy – herny dětí 

(1 PC sestava, tiskárna, interaktivní tabule, odpovídající programy pro 

předškolní vzdělávání rozvíjející všechny oblasti a kompetence 

stanovené Rámcovým vzdělávacím programem) 

 výuka jako doplněk metod a forem práce i s využitím interaktivní tabule 

(např. doplnění k pohádce, grafomotorickým cvičením, hudební pohádce, 

společenským hrám apod.)   

 zařazení výuky alespoň jedenkrát týdně po dobu maximálně 20 – 30 

minut u nejstarší věkové skupiny dětí (5 – 6 let a děti s odloženou školní 

docházkou), s celou třídou dětí při možnosti překrývání dvou 

pedagogických pracovnic ve třídě k dosažení efektivity práce a 

individuálního přístupu 

 následná možnost cílené individuální činnosti – „hry“ s dítětem a 

samotného dítěte v běžné třídě – herně v době ranních nebo 

odpoledních zájmových her a činností 
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 individuální nebo skupinová cílená „hra“ dětí v běžné třídě – herně, kde 

není nutná bezprostřední přítomnost učitelky  

 možnost pro rodiče a děti – seznámení se zážitky a fotografiemi ze 

životních situací dětí (např. ukázka fotografie narozeného sourozence, 

z výletu do přírody, záznamu z akcí, her a činností v MŠ apod.) 

V případě nedostatku prostoru pro samostatnou počítačovou učebnu, ale 

s disponibilní PC sestavou, bez interaktivní tabule  

 vyhrazené a vybavené pracovní místo v prostoru běžné třídy – herny dětí 

(1 PC sestava, odpovídající programy pro předškolní vzdělávání 

rozvíjející všechny oblasti a kompetence stanovené Rámcovým 

vzdělávacím programem) 

 výuka výhradně jako doplněk metod a forem práce 

 možnost individuální činnosti – „hry“ s dítětem a samotného dítěte 

v běžné třídě – herně v době ranních nebo odpoledních zájmových her a 

činností 

 individuální nebo skupinová cílená „hra“ dětí v běžné třídě – herně, kde 

není nutná bezprostřední přítomnost učitelky 

Stále ještě dost častá realita nedostatku disponibilních PC sestav, 

příslušenství a absence interaktivní tabule  

 nevyhrazené a nevybavené pracovní místo v prostoru běžné třídy – 

herny dětí 

 PC sestava pouze pro pracovní potřebu ředitelky a učitelek MŠ nebo jen 

ředitelky školy  

 možné důvody – nedostatek finančních prostředků; nedostatečné ICT 

znalosti a dovednosti pedagogických pracovnic v MŠ; nechuť k práci 

s výpočetní technikou a dalším příslušenstvím. 

3.4  Integrace ICT do prostředí MŠ v RVP a ŠVP 

Na integraci ICT do prostředí MŠ a Školního vzdělávacího programu 

(povinného dokumentu MŠ) je možné se dívat z různých úhlů pohledu. Nejen 

z pohledu řízení školy a ICT gramotnosti ředitelek a učitelek, ale také z pohledu 
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předškolního vzdělávání specifikovaného Školským zákonem, příslušnými 

platnými vyhláškami, nařízeními a souvisejícími dokumenty. Dále také 

z pohledu Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání, 

z něhož je citováno v následujících odstavcích.  

„Předškolní vzdělávání má usnadňovat dítěti jeho další životní i 

vzdělávací cestu. Jeho úkolem je proto rozvíjet osobnost dítěte, podporovat 

jeho tělesný rozvoj a zdraví, jeho osobní spokojenost a pohodu, napomáhat mu 

v chápání okolního světa a motivovat je k dalšímu poznávání a učení, stejně tak 

i učit dítě žít ve společnosti ostatních a přibližovat mu normy a hodnoty touto 

společností uznávané.“ 12) 

RVP PV také stanovuje oblasti předškolního vzdělávání a kompetence, 

jejichž výstupem jsou tzv. „soubory předpokládaných vědomostí, dovedností, 

schopností, postojů a hodnot důležitých pro osobní rozvoj a uplatnění každého 

jedince. 13) 

Výstupem kompetence k učení dle RVP PV je uváděno např.: 

 Získané zkušenosti uplatňuje v praktických situacích a v dalším učení má 

elementární poznatky o světě lidí, kultury, přírody i techniky, který dítě 

obklopuje, o jeho rozmanitostech a proměnách;  

 orientuje se v řádu a dění v prostředí, ve kterém žije 

Výstupem komunikativní kompetence dle RVP PV je uváděno např.: 

 dítě využívá informativní a komunikativní prostředky, se kterými se běžně 

setkává (knížky, encyklopedie, počítač, audiovizuální technika, telefon atp.) 

 

3.5 DVPP v oblasti ICT vzdělávání pro pedagogy MŠ 

Tak jako je používání VT v MŠ jistým specifikem, musíme i vzdělávání 

pedagogů MŠ v oblasti ICT brát jako speciální záležitost, směřovanou právě do 

prostředí MŠ. V zařízeních předškolního vzdělávání neexistuje pracovní pozice 

                                                 
12 Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání, VÚP Praha 2004, str. 5 

13 Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání, VÚP Praha 2004, str. 9 
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„informatik a informatik metodik“ jako je tomu ve školách se stupněm vzdělávání 

(ZŠ, SŠ, VOŠ, VŠ). Do současnosti byly nabídky ICT vzdělávání sice pro 

pedagogy obecně, ale v MŠ je to vzhledem k předškolnímu vzdělávání do jisté 

míry odlišné. Lze tedy předpokládat, že co je možné použít a realizovat v ZŠ 

není možné aplikovat ve škole mateřské apod. 

Pro období říjen 2011 až říjen 2012 je mateřským školám Pardubického 

kraje v rámci Investice do rozvoje vzdělávání zdarma nabídnut projekt 

„Mateřská škola 21. století“ = komplexní DVPP MŠ Pardubického kraje v oblasti 

informačních a komunikačních technologií. Celý tento projekt byl uveden v chod 

na základě spolupráce MŠMT ESF v ČR, EU a OP Vzdělávání pro 

konkurenceschopnost a CCVJ o.p.s. 

 Blok I – ICT začátečník 

 Základní ovládání počítače 

 Základní práce s textem 

 Základní práce s tabulkami 

 Blok II – ICT uživatel v MŠ 

 Možnosti prezentace v MŠ 

 Komunikace a zdroje informací 

 Pokročilejší práce s textem a možnosti využití v praxi MŠ 

 Pokročilejší práce s tabulkami a možnosti využití v praxi MŠ 

 Práce s obrázky a možnosti využití v praxi MŠ 

 Blok III – ICT v MŠ prakticky 

 Digitální fotoaparát a digitální hračky v MŠ 

 Multimédia v MŠ 

 Jak využívat interaktivní tabuli při práci s dětmi v MŠ 

 Využití ICT při řízení a přípravě na výuku 

 Blok IV – ICT a děti 

 Psychologické a bezpečnostní aspekty používání ICT u dětí předškolního 

věku 
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 Didaktika práce s ICT v MŠ 

 Integrace ICT do prostředí MŠ  

 

Jedním z výstupů tohoto ICT vzdělávání pak je nabídka možnosti 

zapojení pedagogů MŠ do intranetového projektu – laboratoře – pro pedagogy 

Pardubického kraje.   

Další možností pro MŠ Pardubického kraje byl dotovaný projekt 

„Přátelská školka“, který ve své části poskytl pedagogům přihlášených MŠ e-

learningové vzdělávání ve spojení ICT s odbornou tématikou týkající se 

předškolního vzdělávání. 
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4 PRAKTICKÁ ČÁST 

Praktická část diplomové práce přibližuje možnost aplikace a používání 

projektu v intranetovém prostředí v mateřské škole s odloučenými pracovišti. 

Z vlastní zkušenosti a jednání se zřizovatelem je možné uvést, že z MŠ, jejichž 

zřizovatelem je město Pardubice, pouze jedna disponuje intranetovým 

projektem a plně ho k řízení, hodnocení, společné komunikaci, vlastnímu DVPP 

atd. používá. Tato MŠ nemá odloučená pracoviště a intranet i tak komunikaci 

urychluje a managementu umožňuje mít rychlejší přístup ke zpracovaným 

podkladům, informacím atd., doplňuje ho a posunuje směrem k vyšším úrovním 

nejen v oblasti ICT gramotnosti. 

Z výzkumu (kapitoly 5.3 Vyhodnocení výsledků výzkumu, 5.3.4 

Vyhodnocení odpovědí, názorů ředitelek MŠ Pardubického kraje, 5.3.5 

Vyhodnocení odpovědí, názorů učitelek MŠ Pardubického kraje, 5.3.6 

Vyhodnocení řízeného rozhovoru), který je součástí této diplomové práce je 

patrné, že MŠ v Pardubickém kraji jen sporadicky intranet využívají.  

Používání intranetu souvisí i s kreativitou ředitelek a pedagogických 

pracovnic MŠ.  To by mohlo přispět k rozvoji interesantnějších a intenzivnějších 

přístupů ve světě nových technologií.  

PhDr. Jiří Svoboda, tehdejší vedoucí projektu VMU-moodle CŠM PedF 

UK v Praze, dne 16. 6. 2008 uvedl: „Vzdělávací prostředí LMS MOODLE je 

systém, ve kterém už pracuje mnoho univerzit, středních či základních škol po 

celém světě. I vy máte příležitost se s ním podrobně seznámit, a pokud ho 

dosud ve škole nepoužíváte, můžete ho zcela zdarma převzít a upravovat si ho 

podle svých potřeb. Je to vlastně nová manažerská výzva pro řízení škol v 

digitálním věku“. 

Níže uváděný a zmiňovaný projekt, byl zpracován na základě 

projeveného zájmu ředitelky MŠ s odloučenými pracovišti. Tato ředitelka se 

s aplikací vzdělávacího prostředí LMS MOODLE systému seznámila v rámci 

studia managementu na CŠM PedF UK v Praze a došla k názoru, že by intranet 
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mohl být pro její praxi velkou pomocí. Proto také došlo k nastartování 

zpracovávání projektu v podmínkách MŠ s odloučenými pracovišti a myšlence 

poskytnout podle zájmu tento nápad a zkušenosti i dalším MŠ.  

Cíle praktické části  

 Porovnání komunikace v rámci jednoho zařízení a zařízení s odloučenými 

pracovišti 

 Ukázat výhody intranetu a jeho použití a cílenému využití i v MŠ k řízení 

školy, vlastnímu DVPP i s případnou spojitostí s interaktivní tabulí. 

 Vytvoření intranetového projektu pro využití v MŠ s odloučenými pracovišti 

 návaznost na tříleté zkušenosti a výsledky již fungujícího intranetového 

projektu, který byl součástí výzkumu a praktické části vlastní ZBP  

 již je vytvořen prostor na LMS Moodle v rámci UK 

(vmu.pedf.cuni.cz/laboratory – MŠ Valy Chrudim) 

 projekt by měl být navržen, rozpracováván, následně pilotně testován a 

ověřován v 8mi třídní MŠ, jejíž prostory jsou ve 4 samostatných 

budovách (odloučených pracovištích) 

 vzhledem k výše uvedenému, by měl být intranetový projekt 

předpokladem zrychlení informačního a komunikačního systému MŠ, 

vedení a řízení dané MŠ 

 projekt by pak měl být vodítkem a možnou podporou pro další podobná 

zařízení  

 Pokusit se o porovnání osobní a elektronické komunikace v rámci MŠ. 

Praktická část je věnována konkrétnímu projektu mateřské školy se 2 

odloučenými pracovišti. Mateřská škola je 8 třídní a rozmístěna ve třech 

budovách. Z toho tedy vyplývá, že pouze ústní komunikace v rámci celého 

subjektu není dostačující a nutné je hledat i jiná alternativní řešení jako např. 

telefonní spojení, e-mailová komunikace, stanovení pracovního místa s funkcí 

jakéhosi zpravodaje nebo využití možnosti intranetového projektu. Každá 

zmíněná alternativa má své výhody, ale i různě náročné podmínky pro 

uskutečnění v praxi.  
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Telefonická komunikace je možná za jistých finančních podmínek, ale 

nedokáže bez faxové služby poskytovat písemná sdělení a neuchovává 

dokumenty k průběžnému nahlédnutí. Dokumenty a napsaná nezbytná 

informační sdělení je pak nutné několikrát vytisknout a na jednotlivých 

pracovištích vyvěsit.  

E-mailová komunikace poskytne přijetí nebo zaslání zprávy včetně 

dokumentu v příloze, ale neumožňuje diskusi všech účastníků a přehled celého 

přehledně uspořádaného dění. Vyžaduje alespoň 1 PC s připojením 

k internetové síti v každé budově daného subjektu. Dokumenty a napsaná 

nezbytná informační sdělení je pak nutné několikrát vytisknout a na jednotlivých 

pracovištích vyvěsit. 

 Stanovení pracovního místa s funkcí zpravodaje může být mobilní a 

operativní, ale vzhledem k finančním rozpočtům (státním i provozním) je to další 

zaměstnanec třeba na zkrácený úvazek navíc. A zařadit tuto kompetenci do 

pracovní náplně některé zaměstnankyně školy je problematické. Pro ředitelku 

školy je korzování po takto rozloženém subjektu velmi časově náročné. 

Pedagogické pracovnice se přednostně věnují výchovně vzdělávací práci 

s dětmi. Dokumenty a napsaná nezbytná informační sdělení je pak nutné 

několikrát vytisknout a na jednotlivých pracovištích vyvěsit. 

 Intranetový projekt umožňuje diskusi všech účastníků, přehled celého 

přehledně uspořádaného dění, nabídku veškeré potřebné dokumentace školy, 

důležité internetové odkazy, vkládání různých podkladů k následnému 

elektronickému zpracování a spoustu dalších variant použití za podmínek: 

 dosah a dostupnost k PC se zapojením na internet 

 mít alespoň základní uživatelské dovednosti práce s PC a vyhledávání 

na internetu 

 Na základě řízeného rozhovoru s ředitelkou školy (viz kapitola 5.3.6 

Vyhodnocení řízeného rozhovoru), její zástupkyní a dalšími vedoucími 

učitelkami se nabízela možnost vytvoření intranetového projektu pro daný 

subjekt. Projekt měl zrychlit předávání informací, informační systém školy a 
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zároveň posloužit jako možnost dalšího vzdělávání vlastních pedagogických 

pracovníků. 

Doplněním řízeného rozhovoru jsou i reakce pedagogických pracovnic 

(viz kapitola 5.3.6 Vyhodnocení řízeného rozhovoru) při jejich registraci do 

intranetového projektu, kde již bylo částečně nastaveno rozvržení osnovy témat 

a částečně vloženo i několik souborů z povinné a vnitřní dokumentace školy, 

internetové odkazy, zadání úkolů apod. jako např.:  

 ŠVP  

 odkazy na webové adresy pod heslem „Zákony, vyhlášky a nařízení 

(http://www.volny.cz/seminar.ms/); pod heslem „Metodický portál“ 

(http://rvp.cz/) 

 pedagogické rady 

 rubrika pro vedoucí učitelky včetně zadání ke vkládání podkladů 

 diskusní fóra – „novinky“ 

V následující části je vloženo několik obrazových záznamů z konkrétního 

projektu (virtuální školy)  

 

Obrázek 2 Screenshot – Úvodní panel 

        

http://www.volny.cz/seminar.ms/
http://rvp.cz/
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Obrázek 3 Screenshot – Studijní materiály  

 
Obrázek 4 Screenshot – Studijní materiály - Dokumentace školy 

V projektu došlo k rozdělení účastnic do skupin, některé jsou i ve více 

skupinách 

 ředitelky MŠ – ředitelka dané MŠ, ředitelka jiné MŠ a zároveň 

zpracovatelka projektu 

 pedagogové – všechny pedagogické pracovnice dané MŠ 

 vedoucí učitelky 

Další rozdělení se týkalo přidělení rolí 

 učitel – ředitelka školy a prozatím i zpracovatel projektu (učitelé mohou v 

rámci kurzu dělat všechno, včetně změn aktivit a známkování studentů) 

 učitel bez práva upravovat – zástupkyně ředitelky (učitelé bez práva 

upravovat mohou učit v kurzech a známkovat studenty, nemohou však 

měnit činnosti) 
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 student – vedoucí učitelky, pedagogové (studenti obvykle v kurzu mají 

méně oprávnění) 

Ředitelka školy v závěru projevila spokojenost s nastavením a 

využíváním projektu pro její MŠ. Zároveň konstatovala, že pro ni i pedagogické 

pracovnice školy toto bude společným dalším vzděláváním nejen v oblasti 

školství, předškolního vzdělávání, ale i v oblasti ICT gramotnosti, 

sebevzdělávání, plánování a zkvalitněním informačního systému školy. 

Vzhledem k tomu, že ředitelka dané školy zná tento projekt z pozice role 

„student“ díky studiu Managementu vzdělávání na CŠM PedF UK v Praze, 

rozhodla se tento model používat i v roli „učitele“ pro vlastní MŠ s odloučenými 

pracovišti. Shledala a konstatovala, že je možné Moodle používat pro potřeby 

právě i MŠ. 

Projekt samotný podle vyjádření ředitelky MŠ a ostatních pedagogických 

pracovnic urychlil a rozšířil informační systém školy. Umožnil rychlejší 

zpřístupnění informací, dokumentů, důležitých odkazů, dostupnost podkladů pro 

další zpracování apod. 

„Začneme a budeme pokračovat spolu se vzájemnou pomocí a motivací. 

Projekt bude dokonalý jen dokonalou spoluprací“ (sdělila ředitelka dané MŠ).  

V tomto duchu probíhá i praktické ověřování a seznamování dalších 

ředitelek a učitelek MŠ s možnostmi intranetu v MŠ v rámci projektu Mateřská 

škola 21. století v Pardubickém kraji (viz výše uvedená kapitola 3.5 DVPP v 

oblasti ICT vzdělávání pro pedagogy MŠ).  
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5 VÝZKUMNÁ ČÁST 

Součástí této diplomové práce je i výzkum jako celek, jeho naplánování, 

rozpracování do jednotlivých níže uvedených kapitol, jeho realizace, 

vyhodnocení a shrnutí šetření, které mapuje používání výpočetní techniky, ICT 

gramotnost a vzdělávání, potřeby, motivy i překážky týkající se této 

problematiky. Také názory, vyjádření a pohledy účastníků předškolního 

vzdělávání – zástupců krajských úřadů, zřizovatelů MŠ v Pardubickém kraji, 

několika středních pedagogických škol, ředitelek i učitelek v mateřských školách 

Pardubického kraje a v neposlední řadě i dětí 4 – 6 letých z MŠ. Zařazena 

je zároveň i komparace některých názorů, pohledů na dané téma.  

5.1 Problémy, záměry a cíle výzkumného šetření 

5.1.1 Cíle výzkumného šetření 

Cílem výzkumu bylo několik aspektů, které jsou pro potvrzení nebo 

vyvrácení mnou stanovených záměrů podstatné 

 Do jaké míry se podílí využívání ICT v oblastech řízení školy? 

 Jaké motivační faktory vedou ředitele a ředitelky, pedagogy k používání 

VT? 

 Jaké faktory mohou být překážkou pro ředitele a ředitelky při používání VT? 

 Jak může souviset používání PC s DVPP? 

 Jsou v MŠ interaktivní tabule a využívají se? 

 Jsou intranetové projekty v MŠ aplikovány, a pokud ano, pak jaký je rozdíl 

aplikace v samostatné MŠ nebo MŠ s odloučenými pracovišti? 

 Je v MŠ zájem o informace o intranetovém projektu a jeho možné aplikaci a 

využívání? 

 Za jakým účelem používají VT ředitelky MŠ a učitelky MŠ? 

 Komparace názorů ředitelek MŠ s názory učitelek MŠ a pohled a názory 

ostatních účastníků předškolního vzdělávání. 
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 Možná návaznost a skutečná aplikace požadavků a plánů MŠMT, obsahu 

vzdělávání v oblasti ICT ve SPgŠ až po realitu v MŠ  

 Porovnání komunikace v rámci jednoho zařízení a zařízení s odloučenými 

pracovišti 

 Ukázat výhody intranetu a jeho použití a cílenému využití i v MŠ k řízení 

školy, vlastnímu DVPP i s případnou spojitostí s interaktivní tabulí. 

 Vytvoření intranetového projektu pro využití v MŠ s odloučenými pracovišti 

 návaznost na tříleté zkušenosti a výsledky již fungujícího intranetového 

projektu, který byl součástí výzkumu a praktické části vlastní ZBP 

(vmu.pedf.cuni.cz/laboratory – MŠ Motýlek Pardubice)  

 již je vytvořen prostor na LMS Moodle v rámci UK 

(vmu.pedf.cuni.cz/laboratory – MŠ Valy Chrudim) 

 projekt byl navržen, rozpracováván, následně pilotně testován a 

ověřován v 8 třídní MŠ, jejíž prostory jsou ve 4 samostatných budovách 

(odloučených pracovištích) 

 vzhledem k výše uvedenému, by měl být intranetový projekt 

předpokladem zrychlení informačního a komunikačního systému MŠ, 

vedení a řízení dané MŠ 

 projekt by pak měl být vodítkem a možnou podporou pro další podobná 

zařízení 

 Pokusit se o porovnání osobní a elektronické komunikace v rámci MŠ.  

5.1.2 Formulace výzkumného problému a stanovení hlavních 

záměrů výzkumné činnosti 

H1 

 intranetový projekt může být nástrojem k rychlejší komunikaci – 

informovanosti zaměstnanců (zejména pedagogů) a řízení MŠ 

s odloučenými pracovišti 

Formulace výzkumného problému a hlavní záměry výzkumné činnosti 

 zjistit a ukázat, že integrace ICT do prostředí MŠ je možná 

 ukázat možnosti integrace ICT do prostředí MŠ 
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 porovnání názorů, požadavků a pohledů účastníků předškolního vzdělávání 

v širším slova smyslu (nejen přímých pracovníků MŠ) 

5.1.3 Předmět výzkumu 

Využití intranetu k rychlejší komunikaci a informovanosti v MŠ s odloučenými 

pracovišti, řízení MŠ i vlastnímu DVPP, integrace ICT do prostředí MŠ  

Souvislost s tím je navázání na vlastní ZBP a jako součást podat rozdíl pohledu 

na problematiku ICT v MŠ nyní a v období vlastního výzkumu z roku 2009. Dát 

možnost k zamyšlení, co s tím, co bylo proto vykonáno, jak dál a co pro změnu 

udělat. Podání celkového pohledu a přehledu o současném stavu dané 

problematiky v mateřských školách.  

5.2 Realizace výzkumu 

Realizace výzkumu postihuje celý jeho vlastní proces, týkající se plánu a 

metod výzkumu. Dále vymezuje i cílové skupiny respondentů, popis obsahu 

dotazníků a jejich distribuce. 

5.2.1 Proces výzkumu 

5.2.1.1 Plán výzkumu 

Vlastní výzkum byl naplánován v následujících jednotlivých krocích a etapách 

 Vypracování dotazníků pro sběr informací v elektronické podobě pro aktéry 

předškolního vzdělávání (kraje, zřizovatelské obce, střední pedagogické 

školy) 

 Pilotní výzkum  

 Vytvoření konečné verze dotazníku 

 Následné vytvoření verze dotazníku pro učitelky MŠ 

 Řízený neformální rozhovor na dané téma 

 Stanovení termínu uzávěrky k 10. 2. 2012 

 Příjem dotazníků a vytřídění 

 Zpracování v etapách 

 Pilotní výzkum v oblasti tvorby, rozvíjení a využívání intranetového projektu 

v konkrétní mateřské škole s odloučenými pracovišti 
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5.2.1.2 Metody výzkumu 

K výzkumné činnosti byla použita metoda dotazníku. Dotazníky byly 

vytvořeny ve dvojím provedení. 

Elektronický dotazník pro zástupce krajských úřadů, zástupce zřizovatelů 

MŠ Pardubického kraje, zástupce středních pedagogických škol a ředitelky MŠ 

za účelem zjišťování a porovnání využití ICT znalostí a úrovně ICT gramotnosti 

v MŠ. Dále za účelem zjišťování jejich pohledu a názorů na danou 

problematiku, možnosti a realizovatelnosti používání intranetového prostředí 

v MŠ. 

Dotazník pro učitelky MŠ byl vytvořen v textovém editoru Word z důvodu 

předpokladu nestejné a nižší úrovně ICT gramotnosti a nedostupnosti PC. Stal 

se dalším krokem přípravy výzkumné činnosti po vytvoření prvního dotazníku 

pro ředitelky a ostatní aktéry předškolního vzdělávání. Dotazník byl zpracován 

za účelem zjištění úrovně jejich ICT gramotnosti a porovnání pohledu a názorů 

ředitelek a učitelek MŠ na problematiku používání PC v MŠ. Za účelem zjištění 

DVPP v této oblast. To vše v souvislosti s šetřením možnosti používání 

intranetové komunikace a projektu v MŠ.  

Pro vlastní výzkum byl použit autorský dotazník, který prošel před 

vlastním rozesláním (v přípravné fázi) ověřováním v pilotním šetření, aby 

nedocházelo k nesprávné interpretaci otázek, pracovní návrh dotazníku byl 

předložen 3 ředitelkám MŠ, 3 zástupcům krajského úřadu a zřizovatele MŠ. 

Těmto kolegům a kolegyním byl odeslán zpracovaný elektronický dotazník 

k posouzení a připomínkování. Na základě podnětů a připomínek byl dokončen 

obsah, forma některých otázek, a tak vznikla finální verze.   

V druhé fázi byl proveden základní výzkum. V propozicích dotazníku byli 

respondenti ujištěni o naprosté anonymitě při zpracování údajů (formuláře 

dotazníků jsou součástí příloh č. 1 až 5 této diplomové práce). Vlastní výzkum 

se uskutečnil v průběhu měsíce ledna a února 2012.  

Další metodou šetření se stalo vytvoření a rozvíjení projektu v 

intranetovém v prostředí Moodle, jeho aplikace a využití v konkrétní MŠ 

s odloučenými pracovišti.  
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V souvislosti s tím byla použita i metoda řízeného neformálního 

rozhovoru na dané téma (viz příloha č. 6 Řízený rozhovor s ředitelkou konkrétní 

MŠ). 

V neposlední řadě se součástí výzkumu stal i krátký průzkum mezi 4 – 6 

letými dětmi (viz dotazy uvedené v příloze č. 7 Průzkum mezi 4 – 6 letými 

dětmi), docházejícími do MŠ, které jsou také neopomenutelnými účastníky 

předškolního vzdělávání 

Tyto metody a prostředky šetření byly záměrně použity, aby výsledek 

ukázal ucelenější pohled na realitu nejen přímo z praxe MŠ, ale i z pohledu 

zástupců státní správy a zástupců odborných škol, připravujících budoucí 

pedagogy. Zvláště projevené názory, zájem o informace a konkrétní testování 

naznačily obraz skutečnosti. 

5.2.1.3 Cílové skupiny 

Respondenty pro dotazníkový výzkum byli řídící pedagogičtí pracovníci a 

pedagogické pracovnice (učitelky) různě velkých mateřských škol Pardubického 

kraje, další aktéři předškolního vzdělávání (kraje – referenti předškolního 

vzdělávání, zřizovatelské obce MŠ Pardubického kraje - referenti předškolního 

vzdělávání, střední pedagogické školy). Od nich všech byla data získána.  

Cílovou skupinou projektu v intranetovém prostředí se staly pedagogické 

pracovnice konkrétní MŠ s odloučenými pracovišti (viz kap. 4 PRAKTICKÁ 

ČÁST). 

Řízený neformální rozhovor na dané téma byl proveden s ředitelkou 

konkrétní MŠ s odloučenými pracovišti, kde byl tvořen intranetový projekt (viz 

kapitola 4 PRAKTICKÁ ČÁST). Reakce na nastavený projekt jsou 

zaznamenány i od zástupkyně ředitelky MŠ a ostatních pedagogických 

pracovnic této MŠ. 

Krátký průzkum byl proveden i mezi 4 – 6 letými dětmi, docházejícími do 

MŠ, ve které se využívá nejen PC a k němu i interaktivní tabule, ale již 3 roky i 

intranetový projekt.  
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5.2.1.4 Způsob distribuce 

Dotazníky pro ředitelky škol a ostatní aktéry předškolního vzdělávání 

(kraje, zřizovatelské obce Pardubického kraje, střední pedagogické školy) byly 

v podobě internetového odkazu rozeslány prostřednictvím 14 e-mailových adres 

na KrÚ, 39 e-mailových adres zřizovatelům MŠ a 12 e-mailových adres na 6 

VOŠ a SPgŠ nebo SPgŠ. Výsledky vyplněných dotazníků se elektronicky 

stahovaly do zadaného souboru. Z toho bylo možné určovat další podmínky a 

kritéria zpracování odpovědí. 

Dotazníky pro ředitelky MŠ byly v podobě internetového odkazu 

rozeslány prostřednictvím 83 e-mailových adres do 83 MŠ. Výsledky 

vyplněných dotazníků se elektronicky stahovaly do zadaného souboru. Z toho 

bylo možné určovat další podmínky a kritéria zpracování odpovědí.  

Dotazníky pro učitelky MŠ v celkovém počtu 61, byly částečně rozeslány 

prostřednictvím e-mailových adres (37 dotazníků) a dále vytištěné osobně 

předány (24 dotazníky) do 4 MŠ a poskytnuty k vyplnění v rámci vzdělávacích 

modulů projektu Mateřská škola 21. století. Vyplněné byly elektronicky přijaty 

(3) a osobně vyzvednuty a poštou vráceny v celkovém počtu 42 dotazníky.  

Intranetový projekt sám byl nastaven tak, aby se veškeré změny, 

novinky, nová zadání, studijní materiály, diskusní fóra, úkoly, aktuality, 

požadavky apod. automaticky odesílaly na zadané e-mailové adresy účastnic 

projektu. Vše bylo průběžně konzultováno s ředitelkou školy a její zástupkyní z 

dané MŠ. 

5.2.1.5 Obsah dotazníků, řízeného rozhovoru a krátkého průzkumu 

Všechny níže uvedené dotazníky, dotazy řízeného rozhovoru a krátkého 

průzkumu v plném znění jsou uvedeny v přílohách č. 1 až 6.  

Pro ředitelky MŠ Pardubického kraje (příloha č. 4)   

 Údaje o škole s možnostmi výběru odpovědi 

 Údaje o řediteli, druhu a velikosti školy s možnostmi výběru odpovědí 

 Dotazy se škálou odpovědí Ano x Ne; Ano x Spíše ano X Ne x Spíše ne; 

Pravidelně x Občas x Nikdy; uvedení jiné možnosti 
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 Dotazy s možností označení několika nabídek odpovědí 

 Otevřené otázky k vyplnění  

 V závěru byl nabídnut odkaz „Odeslat“, po jeho zadání se pak otevřel 

vzkaz, že dotazník byl odeslán a poděkování za jeho vyplnění  

 Celkem 16 dotazů 

Pro ostatní účastníky předškolního vzdělávání (přílohy č. 1, 2, 3) 

 Údaje o respondentovi (kraje, zřizovatelské obce Pardubického kraje, 

střední pedagogické školy) 

 Dotazy se škálou odpovědí Ano x Ne x Nevím; k uvedení jiné možnosti 

 Dotazy s možností označení několika nabídek odpovědí 

 Otevřené otázky k vyplnění  

 V závěru byl nabídnut odkaz „Odeslat“, po jeho zadání se pak otevřel 

vzkaz, že dotazník byl odeslán a poděkování za jeho vyplnění  

 Celkem 4 dotazy pro zřizovatele MŠ, 4 dotazy pro KrÚ, 6 dotazů pro 

SPgŠ    

Pro učitelky MŠ Pardubického kraje (příloha č. 5) 

 Údaje o škole s možnostmi výběru odpovědi 

 Údaje o učitelce s možnostmi výběru odpovědí 

 Dotazy týkající se konkrétního vybavení a používání výpočetní techniky 

v MŠ se škálou odpovědí Ano x Ne; Ano x Spíše ano X Ne x Spíše ne; 

Pravidelně x Občas x Nikdy; uvedení jiné možnosti 

 Dotazy s možností označení několika nabídek odpovědí 

 Otevřené otázky k vyplnění  

 Celkem 16 otázek 

Dotazy pro řízený rozhovor jsou uvedeny v příloze č. 6 

Dotazy pro průzkum mezi předškolními dětmi jsou uvedeny v příloze č. 7   

5.3 Vyhodnocení výsledků výzkumu 

Před vyhodnocením výsledků byla provedena kontrola korektnosti 

vyplnění dotazníků a žádný dotazník nebylo nutné vyřadit. Vyhodnocení 
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výzkumu bylo rozpracováno podle jednotlivých cílových skupin vlastního 

šetření. Každá skupina byla vyhodnocena samostatně a u některých jsou 

odpovědi na stejné dotazy představeny jako komparace názorů a pohledů na 

dané téma. Komparace jsou předloženy nejen v rámci výzkumu roku 2012, ale i 

v rámci výzkumu 2009, provedeného ve vlastní ZBP (konkrétní tabulky a grafy 

týkající se komparací jsou uvedeny a přesně označeny ve zpracování výsledků 

jednotlivých skupin respondentů). 

Společným úvodem vyhodnocení výsledků výzkumu je tabulka, která 

vyjadřuje návratnost dotazníků od všech oslovených respondentů. 

Návratnost dotazníků  

Tabulka č. 1 Návratnost dotazníků   

Respondenti rozesláno vráceno Návratnost v % 

Krajské úřady 14 7 50 

Zřizovatel MŠ v Pardubickém 

kraji 

39 7 17 

SPgŠ (12 respondentů z 6 škol) 

škol) 

12 6 ze 4 

škol 

50 

Ředitelky MŠ 85 26 30,6 

Učitelky - rozesláno, rozdáno, 

připraveno 

85 45 52,9 

 

 

 

5.3.1 Vyhodnocení názorů a pohledu zástupců krajských úřadů  

Elektronický dotazník byl vyplněn zástupci Kraje 2x Pardubického, 2x 

Jihomoravského, Plzeňského, Ústeckého a Jihočeského.  

Přesto, že byl osloven z každého krajského úřadu jen 1 respondent, 

v návratnosti se ukázala i zajímavost ve smyslu vzájemného předání informací 

a z toho důvodu je výše uvedeno zdvojení odpovědí v Pardubickém a 

Jihomoravském kraji. Pak je tedy možné ještě zmínit návratnost z jiného 

pohledu. A to v konstatování, že do výzkumu se zapojili: 
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 2 respondenti Pardubického kraje, který má ve své působnosti 306 MŠ 

 2 respondenti Jihomoravského kraje, který má ve své působnosti 614 MŠ, 

z toho Brno 139 MŠ 

 1 respondent Plzeňského s 265 MŠ, Ústeckého se 316 MŠ a Jihočeského 

kraje s 285 MŠ 

 0 respondentů z Kraje Libereckého, Karlovarského, Středočeského, 

Královéhradeckého, Moravskoslezského, Olomouckého, Zlínského, Kraje 

Vysočina, Magistrátu města Prahy 

Dotazy pro respondenty krajských úřadů a jejich odpovědi na jednotlivé 

dotazy: 

Organizuje nebo organizoval KrÚ v posledních 3 letech v rámci DVPP - učitelek 

i ředitelek mateřských škol v oblasti ICT vzdělávání? 

 Ano – Pardubický kraj - dvoudenní školení k používání Školského portálu 

Pardubického kraje, podíl na projektu Mateřská škola 21. století 

z ESF 

 Ano – Jihomoravský kraj – 1. respondent - DVPP středisko služeb 

školám v Brně 

 NE – Jihomoravský kraj – 2. respondent 

 NE – Plzeňský, Ústecký a Jihočeský kraj  

Jak byste zhodnotil/a úroveň ICT gramotnosti, dovedností a schopností 

pedagogů mateřských škol ve vašem kraji? 

 Dostačující, dobrá – 4 x, špatná – 3 x 

Pokud je podle Vás úroveň jiná, než výborná, v čem tuto úroveň v MŠ 

spatřujete? 

 Vzhledem k tomu, že žádná odpověď na úroveň ICT gramotnosti a 

vzdělanosti pedagogů v MŠ nebyla hodnocena jako „výborná“, měli 

respondenti možnost vybrat z nabídky důvody, pro které je úroveň nižší 

než výborná 

 1 respondent se vyjádřil, že není kompetentní tuto úroveň hodnotit 
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Tabulka č. 2 Hodnocení úrovně ICT vzdělanosti z pohledu KrÚ 

Nedostatek PC včetně souvisejícího vybavení, programů a 

příslušenství 
2 x 

Nedostatečný přístup k PC 3 x 

Nedostatek finančních prostředků 3 x 

Nechuť pedagogů využívat a rozvíjet ICT znalosti a dovednosti 4 x  

Málo informací a zkušeností 2 x 

Nedostatečná PC gramotnost ředitelky školy 5 x 

Nedostatečná PC gramotnost pedagogů 4 x 

Změna navyklých postojů pedagogů 4 x 

Obava, že dítě je pružnější v přístupu k požívání PC 0 x 

Nedostatečná motivace pedagogů ze strany ředitelky 2 x 

Nedostatečné zdůvodnění a vysvětlení ředitelky školy PROČ se 

v této oblasti vzdělávat 
0 x 

Nedostatečná nabídka vzdělávání v této oblasti 2 x 

Věk 4 x 

Velikost MŠ 3 x 

Obec x město 2 x 

 

 

Graf č. 1 Hodnocení úrovně ICT vzdělanosti z pohledu KrÚ 



52 

 

Z výše uvedeného vyplývá, že úroveň ICT gramotnosti a vzdělanosti pedagogů 

v MŠ hodnocená níže než „výborná“, způsobuje zejména: 

 Nedostatečná PC gramotnost ředitelky školy 

 Nechuť pedagogů využívat a rozvíjet ICT znalosti a dovednosti 

 Nedostatečná PC gramotnost pedagogů 

 Změna navyklých postojů pedagogů 

 Věk pedagogů 

A dále nepřipouští možnost, že nižší úroveň než „výborná“ by byla způsobena: 

 Obavou, že dítě je pružnější v přístupu k používání PC 

 Nedostatečným zdůvodněním a vysvětlením ředitelky školy PROČ se v této 

oblasti vzdělávat 

5.3.2 Vyhodnocení názorů a pohledu zástupců zřizovatelů MŠ 

Elektronický dotazník byl vyplněn respondenty zřizovatelů MŠ, kde 

zřizovatelem je obec s rozšířenou působností. Osloveni byli respondenti 

zřizovatelů MŠ Pardubického kraje. A to jak obce s rozšířenou působností, tak i 

obce samostatné působnosti. 

V návratnosti se ukázala i zajímavost ve smyslu uvedení obecných i 

konkrétních informací o zřizovateli: 

 1 respondent uvedl jen, že zřizovatelem je město, které zřizuje 1 MŠ 

 respondentů uvedlo i svůj název (město Chrudim se 6 MŠ, Moravská 

Třebová se 2 MŠ, Králíky se 3 MŠ, Svitavy se 7 MŠ, Žamberk se 2 MŠ, 

Statutární město Pardubice se 31 MŠ) 

Dotazy pro respondenty zřizovatelů a jejich odpovědi na jednotlivé dotazy 

Organizuje nebo organizoval zřizovatel v posledních 3 letech v rámci DVPP - 

učitelek i ředitelek mateřských škol v oblasti ICT vzdělávání? 

 Ano – Město – účast na školeních 
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 Ano – Město Moravská Třebová – organizace školení v rámci projektu 

Vzdělávání v eGON centru Moravská Třebová (zdarma- MS 

Office, ...) 

 Ano – Statutární město Pardubice - při tvorbě internetových stránek ze 

strany odboru informačních technologií 

 Ano – Město Králíky - školení na používané programy, zajištění 

softwarového servisu 

 Ano – Město Svitavy – podpora vzdělávacího projektu z EU 

 NE – Město Chrudim, Žamberk  

Jak byste zhodnotil/a úroveň ICT gramotnosti, dovedností a schopností 

pedagogů mateřských škol, které zřizujete? 

 Dostačující – 1 x (Svitavy)  

 Dobrá – 5 x (Králíky, Pardubice, Chrudim, Žamberk, město)  

 Špatná – 1 x (Moravská Třebová) 

Pokud je podle Vás úroveň jiná, než výborná, v čem tuto úroveň v MŠ 

spatřujete? 

 Vzhledem k tomu, že žádná odpověď na úroveň ICT gramotnosti a 

vzdělanosti pedagogů v MŠ nebyla hodnocena jako „výborná“, měli 

respondenti možnost vybrat z nabídky důvody, pro které je úroveň nižší 

než výborná  

 Následující tabulka a graf představují četnost označený možností 

odpovědí a tím i názorů na danou problematiku  

Z výsledků vyplývá, že úroveň ICT gramotnosti a vzdělanosti pedagogů v MŠ 

hodnocená níže než „výborná“, způsobuje zejména: 

 Nedostatečný přístup k PC  

 Nedostatek PC včetně souvisejícího vybavení, programů a příslušenství 

 Nedostatečná PC gramotnost pedagogů 

 Věk 

A dále nepřipouští možnost, že nižší úroveň než „výbornou“ by způsobilo: 

 Málo informací a zkušeností 
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 Obava, že dítě je pružnější v přístupu k požívání PC 

 Nedostatečná nabídka vzdělávání v této oblasti 

Tabulka č. 3 Hodnocení úrovně ICT vzdělanosti z pohledu zřizovatelů MŠ 

Nedostatek PC včetně souvisejícího vybavení, programů a 

příslušenství 
3 x 

Nedostatečný přístup k PC 4 x 

Nedostatek finančních prostředků 2 x 

Nechuť pedagogů využívat a rozvíjet ICT znalosti a dovednosti 2 x  

Málo informací a zkušeností 0 x 

Nedostatečná PC gramotnost ředitelky školy 2 x 

Nedostatečná PC gramotnost pedagogů 3 x 

Změna navyklých postojů pedagogů 1 x 

Obava, že dítě je pružnější v přístupu k požívání PC 0 x 

Nedostatečná motivace pedagogů ze strany ředitelky 2 x 

Nedostatečné zdůvodnění a vysvětlení ředitelky školy PROČ se 
v této oblasti vzdělávat 

1 x 

Nedostatečná nabídka vzdělávání v této oblasti 0 x 

věk 3 x 

velikost MŠ 0 x 

obec x město 0 x 

 

Graf č. 2 Hodnocení úrovně ICT vzdělanosti z pohledu zřizovatelů MŠ 



55 

 

5.3.3 Vyhodnocení odpovědí, názorů a pohledu zástupců SPgŠ 

Elektronický dotazník byl vyplněn 6 respondenty VOŠ a SPgŠ nebo 

SPgŠ. Osloveno bylo 6 středních škol z různých krajů a z každé školy 2 

respondenti. V návratnosti se ukázala zajímavost ve smyslu vzájemného 

předání informací a z toho důvodu jsou odpovědi z téměř všech oslovených 

středních škol. Je tedy možné ještě zmínit návratnost z jiného pohledu. A to 

v konstatování, že do výzkumu se zapojili: 

 2 respondenti SPGŠ Futurum s.r.o. z Hlavního města Prahy se 2 

studijními obory (Předškolní výchova a vzdělávání, Předškolní a 

mimoškolní pedagogika a Pedagogické lyceum) 

 1 respondent VOŠ a SPgŠ Kroměříž ze Zlínského kraje se 2 studijními 

obory (Předškolní a mimoškolní pedagogika) 

 1 respondent VOŠ a SPgŠ Litomyšl z Pardubického kraje se 4 studijními 

obory (VOŠ - Pedagogika specifických činností ve volném čase, SPGŠ - 

Předškolní a mimoškolní pedagogika, Pedagogické lyceum, Pedagogika 

volného času)  

 2 respondent VOŠ sociální a SPgŠ z Jihočeského kraje se 3 studijními 

obory (Předškolní a mimoškolní pedagogika 2. a 3. ročník, totéž u 

Pedagogického lycea) 

Dotazy pro respondenty VOŠ a SPgŠ nebo SPgŠ a jejich odpovědi 

Je ve Vašem ŠVP zařazeno vzdělávání studentů v oblasti ICT gramotnosti? 

 Ano – u všech navrácených odpovědí 

Kolik vyučovacích hodin měsíčně? 

 2 – 5 hodin – VOŠ a SPgŠ Kroměříž, VOŠ a SPgŠ Litomyšl  

 5 – 10 hodin – VOŠ sociální a SPgŠ, SPGŠ Futurum s.r.o.  

Podmínky Vaší školy pro ICT vzdělávání? 

 „Poznámka k bodu následujícímu - Podmínky ...... platí oboje, nelze ve 

Vašem dotazníku zaškrtnout“ (VOŠ sociální a SPgŠ) 
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 „Také byste mohla mít otázku - Ve kterých ročnících se ICT vyučuje“ 

(VOŠ sociální a SPgŠ) 

 Počítačová učebna - VOŠ sociální a SPgŠ, VOŠ a SPgŠ Litomyšl, SPGŠ 

Futurum s.r.o., VOŠ a SPgŠ Kroměříž 

 PC v každé třídě - VOŠ sociální a SPgŠ  

 

Co je obsahovou náplní? 

 

Graf č. 3 Obsahová náplň ICT vzdělávání celkově ve VOŠ a SPgŠ  
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Graf č. 4 Obsahová náplň ICT vzdělávání ve VOŠ a SPgŠ Kroměříž 

 

Graf č. 5 Obsahová náplň ICT vzdělávání ve VOŠ a SPgŠ Futurum s.r.o. 



58 

 

 

Graf č. 6 Obsahová náplň ICT vzdělávání ve VOŠ a SPgŠ Litomyšl 

 

Graf č. 7 Obsahová náplň ICT vzdělávání ve VOŠS a SPgŠ JČ 

 

5.3.4 Vyhodnocení odpovědí, názorů ředitelek MŠ Pardubického 

kraje 

Pardubický kraj má ve své působnosti 307 MŠ, které zřizuje 15 obcí 

s rozšířenou působností a obce pověřené. 
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Z počtu uvedených MŠ je 91 spojených se ZŠ, 2 soukromé a 11 státních 

MŠ s odloučenými pracovišti. Zbylých 203 státních MŠ je samostatným 

subjektem. 

Z celkového množství uvedených MŠ bylo osloveno 85 ředitelek, tedy 

cca z 27,7% MŠ. Návratnost je ve srovnání s uvedenými údaji nízká, protože 

odpovědělo pouze 26 respondentek, což je 30,6% z oslovených a 8,47% ze 

všech MŠ Pardubického kraje. Tento výsledek může být důsledkem toho, že 

v daném období se hromadí spousta žádostí o vyplnění dotazníků a pak tedy 

vzrůstá i jistá nechuť toto zpracovávat, protože vzhledem k pracovním 

povinnostem jsou ředitelky MŠ dostatečně zaneprázdněné. Druhou stránkou 

věci však může být právě i souvislost s využíváním VT a přístupu k ní, s ICT 

dovednostmi a znalostmi. Jako příklad tohoto uvádím návratnost nevyplněného 

elektronického dotazníku, kdy nebyl použit přímo odkaz odeslat na konci 

dotazníku, ale zadáno bylo odeslat odpověď z e-mailové adresy. 

V této kapitole vyhodnocení jsou uvedeny i komparace názorů a 

pohledů a to nejen ve smyslu pojetí výzkumu za rok 2012, ale i ve smyslu 

porovnání názorů a pohledů v roce 2009 a nyní v roce 2012. Údaje za rok 2009 

byly použity z výzkumu z vlastní závěrečné bakalářské práce. 14)  

Oslovené respondentky jsou ředitelkami státních MŠ a v položce 

„zřizovatel MŠ“ uvedly převážně pojmy obec, město, městys, magistrát. V 9 

případech se objevil i přesný název zřizovatele: 

7 respondentek – Město Pardubice  

1 respondentka – MÚ Holice 

1 respondentka – Městys Choltice 

                                                 
14
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Graf č. 8 Věk ředitelek 

  

 

Graf č. 9 Dosažené vzdělání ředitelek 

                                                                                                     

 

Graf č. 10 Velikost MŠ z pohledu počtu tříd, dětí, řízených pedagogů 



61 

 

 

Graf č. 11 počet let funkce ředitelky 

Dotazy pro respondenty – ředitelky MŠ Pardubického kraje a jejich 

odpovědi 

Informace o velikosti MŠ z pohledu počtu tříd, počtu dětí, počtu PC pro děti a 

počtu PC s internetem pro děti – v následující tabulce je uveden přehled údajů 

a zároveň i poměr počtu dětí na 1 třídu, PC na dítě a PC s internetem na dítě 

Tabulka č. 4 Přehled údajů a zároveň i poměr počtu dětí na 1 třídu, PC na dítě a PC s internetem 

na dítě 

 

Informace o velikosti MŠ z pohledu počtu tříd, počtu dětí, počtu PC pro děti a 

počtu PC s internetem pro děti – v následující tabulce je uveden přehled údajů 

a zároveň i poměr počtu dětí na 1 třídu, PC na dítě a PC s internetem na dítě 

Tabulka č. 5 Přehled údajů a zároveň i poměr počtu pedagogů, PC na pg a PC s internetem na pg 

Počet pedagogů Počet PC pro pedagogy Počet PC s internetem 
pro pedagogy 

176 70 51 

Počet pedagogů Počet pedagogů na 1 PC 
pro pedagogy 

Počet pedagogů na 1 PC 
s internetem pro 

pedagogy 

176 2,51 3,5 

Počet tříd Počet dětí Počet PC pro děti Počet PC s internetem 
pro děti 

98 2356 36 5 

Počet tříd Počet dětí na 1 
třídu 

Počet dětí na 1 PC 
pro děti  

Počet dětí na 1 PC 
s internetem pro děti 

98 
24,04 65,4 471,2 
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Frekvence práce s počítačem – učitelky z pohledu ředitelky a frekvence práce s 

počítačem – ředitelka 

 

Graf č. 12 Frekvence práce ředitelek a učitelek s PC z pohledu ředitelek 

Z grafu č. 12 je patrné, že 100% ředitelek MŠ pracuje s PC pravidelně, jinou 

možnost nepřipouštějí, vzhledem k jejich výkonu pracovních povinností. 

Předpokládají a myslí si, že učitelky v 35% pracují s PC pravidelně a v 65% jen 

občas. Nepřipouštějí u učitelek možnost VŮBEC.  

Používáte počítač k následujícím účelům 

 

Graf č. 13 Účel používání PC ředitelkou MŠ 
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 Používáte počítač k jiným účelům – napište jakým 

 personální evidence, ekonomické a mzdové podklady, sebevzdělávání 

 internetové bankovnictví, internetový obchod, moje banka 

 učitelka autoškoly, volný čas 

Projekt Mateřská škola 21. století jako DVPP pro pedagogy MŠ Pardubického 

kraje, dotovaného z ESF, pořádaného CCVJ - zúčastnila nebo se zúčastníte se 

ICT vzdělávání v rámci tohoto projektu? 

 

Graf č. 14 Projekt MŠ 21. Století – účast na vzdělávání 

Z celkového počtu 26 respondentek 10 (38,5%) zvolilo odpověď ANO, z toho 2 

respondentky se zúčastní všech modulů a 16 (61,5%) zvolilo odpověď NE. 

Odpovědi NE však nejsou jednoznačné, protože  

 1x NE bylo zdůvodněno účastí na všech modulech v rámci jiného 

projektu 

 1x NE bylo spojeno s možností vzdělávání v oblasti získání základních 

počítačových dovedností a 1x s možností prezentace → lze 

předpokládat, že se respondentky tohoto modulu teprve zúčastní 

 Ostatní odpovědi NE byly spojeny se škálovým označením – této 

možnosti jsem nevyužila  
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Pokud ANO, uveďte prosím, jakého modulu jste se zúčastnila nebo teprve 

zúčastníte 

 

Graf č. 15 Projekt MŠ 21 – účast na vzdělávání – moduly vzdělávání 

Bylo toto vzdělávání pro vás přínosem? 

 

Graf č. 16 Přínos vzdělávání pro účastnice projektu  

Zvláštností tohoto výsledku je, že 2 odpovědi NE ve smyslu neúčasti na tomto 

vzdělávání ohodnotily přínos jako ANO a 1 SPÍŠE ANO  
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Požadovala jste po učitelce/kách ICT zdělávání v rámci tohoto projektu? 

 

Graf č. 17 Požadavek ředitelky na účast učitelek v projektu MŠ 

Je s podivem, že 57,7% ředitelek nepožadovalo po učitelkách ICT zdělávání 

v rámci tohoto projektu. Na jedné straně se shodují, že učitelky by měly ovládat 

alespoň základní uživatelské PC dovednosti a na straně druhé dostupné 

vzdělávání nepožadují. Z jiných výpovědí je patrné odvolávání se na nedostatek 

finančních prostředků a nabídky vzdělávání. Tento vzdělávací projekt se konal 

a koná bez jakýchkoliv výdajů a nákladů pro MŠ. Vše bylo a je hrazeno 

z prostředků ESF.  

Měla by mít podle vašeho názoru učitelka alespoň základní znalosti práce 

s PC? 

 

Graf č. 18 Učitelka a základní znalost práce s PC dle názoru ředitelky 

Ředitelky se téměř zcela shodly na faktu, že by učitelka měla mít alespoň 

základní znalosti práce s PC. Je tedy možné navrhnout, že jistým kritériem pro 

výběr nových uchazeček na pozici učitelky MŠ by mohla být právě i tato oblast, 
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protože i RVP vyžaduje soubory předpokládaných vědomostí, dovedností, 

schopností, postojů a hodnot důležitých pro osobní rozvoj a uplatnění 

každého jedince. 

Máte ve vašem zařízení k dispozici intranetové prostředí? 

 Pokud ANO, využíváte ho? 

 Pokud NE, máte zájem o informace? 

 

Graf č. 19 Intranet v MŠ, používání, zájem o informace 

Z grafu č. 19 je vidět, že většinou (81%) se v MŠ intranet nepoužívá, ale o 

informace mají ředitelky zájem (62%). Informace se ředitelkám i učitelkám 

dostaly i s praktickým vyzkoušením v rámci Projektu MŠ 21.  

 

Máte a používáte ve vaší škole "interaktivní tabuli"? 

ANO = 2x, z toho 1 MŠ je 6 třídní a 1 MŠ je 4 třídní, NE = 24 

Tento stav bude dle výsledků výzkumu souviset s nedostatkem finančních 

prostředků a pak jistě i s nedostatečnou ICT gramotností a nechutí měnit 

navyklé postoje a způsoby práce 



67 

 

Co si asi myslí většina ředitelek o používání PC? 

 

Graf č. 20 Ředitelka a používání PC 

Z vybraného vzorku respondentů a navrácených odpovědí jasně vyplývá, že pro 

73,1% ředitelek je používání PC velkou pomocí. Toto souvisí i s náplní pracovní 

činnosti a pracovních povinností ředitelek MŠ (management, řízení provozu, 

personalistika, vedení lidí, ekonomika, pracovně právní vztahy, řízení 

pedagogického procesu, zpracovávání agendy, výkazů, komunikace atd.) 

Co by mohlo motivovat ředitelky a učitelky k používání PC a k možnosti 

používání intranetového projektu ve školách? 

 

Graf č. 21 Motivace ředitelek a učitelek k používání PC – 2012 

 Nejčastějšími motivátory je získávání nových poznatků (81%), usnadnění 

a zefektivnění práce (73,1%), rychlejší komunikace (58%) 

 Jiné možnosti (uveďte jaké):  
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 Mateřská škola je malá organizace, je v jedné budově, intranet zde 

považuji za zbytečný – názor ředitelky 6 třídní MŠ bez odloučeného 

pracoviště 

 Zvýšení všeobecného rozhledu, rychlejší vyhledávání informací 

Tabulka č. 6 Motivace ředitelek a učitelek k používání PC – komparace roku 2009 a 2012 

Komparace odpovědí z roku 2009 a 2012 2009 2012 rozdíl 

Usnadnění a zefektivnění práce ředitele/ky 
školy 

80,5% 73,1% 7,4% 

Získávání nových poznatků a informací 61,0% 80,8% 19,8% 

Nové trendy ve výchovně vzdělávacím 
procesu 

34,1% 50,0% 15,9% 

Rychlejší komunikace s veřejností, úřady, 
zřizovatelem 

56,1% 57,7% 1,6% 

bez odpovědi 0,0% 7,7% 7,7% 

Nejčastější shodou roku 2009 a 2012 je Rychlejší komunikace s veřejností, 

úřady, zřizovatelem, Usnadnění a zefektivnění práce ředitele/ky školy. Největší 

rozdíl je v odpovědi Získávání nových poznatků a informací, kdy rok 2012 

znamená zjištění této potřeby a motivace. 

 

Graf č. 22 Motivace ředitelek a učitelek k používání PC – komparace roku 2009 a 2012 
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5.3.5 Vyhodnocení odpovědí, názorů učitelek MŠ Pardubického 

kraje 

Z celkového množství uvedených MŠ bylo osloveno 85 učitelek. 

Návratnost je 52,94%, protože odpovědělo 45 respondentek. Tento výsledek 

může být důsledkem toho, že v daném období se hromadí spousta žádostí o 

vyplnění dotazníků a pak tedy vzrůstá i jistá nechuť toto zpracovávat. A také 

nechuť vůbec dotazníky zpracovávat, co vyplynulo i z výsledků a někdy i 

způsobu vyplnění. Druhou stránkou věci však může být právě i souvislost 

s využíváním VT a přístupu k ní, s ICT dovednostmi a znalostmi. Jako příklad 

tohoto je uvedena návratnost nevyplněného dotazníku ve formátu Word, kdy 

nebyl dokument nejprve uložen. Vyplněn byl při otevření v e-mailové adrese a 

pak rovnou poslán v odpovědi a tudíž nevyplněný. Toto bylo zřejmě i 

problémem v případě nenavrácených odpovědí, protože zpětnou vazbou se 

objevily informace, že „není možno“ vyplnit.  

V této kapitole vyhodnocení jsou uvedeny i komparace názorů a 

pohledů a to nejen ve smyslu pojetí výzkumu za rok 2012, ale i ve smyslu 

porovnání názorů a pohledů v roce 2009 a nyní v roce 2012. Všechny údaje za 

rok 2009 byly použity z výzkumu z vlastní závěrečné bakalářské práce. 15) 

Oslovené respondentky jsou učitelkami státních MŠ a v položce 

„zřizovatel MŠ“ uvedly převážně pojmy město, někde vůbec neuvedeno, ve 33 

případech se objevil i přesný název zřizovatele: 

 23 respondentek – Pardubice 

 9 respondentek – Žamberk  

 9 respondentek – město 

 1 respondentka – Chrudim 

 3 respondentky – neuvedeno 
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Dotazy pro respondenty – učitelky MŠ Pardubického kraje a jejich 

odpovědi 

Informace o velikosti MŠ z pohledu počtu tříd, počtu dětí, údajů o odloučeném 

pracovišti  

Tabulka č. 7 Přehled údajů o počtu dětí a tříd v MŠ, o odloučených pracovištích 

 

 

 

 

 

 

Informace o učebně nebo pracovním místě pro práci na PC, o internetu 

Informace o intranetu a interaktivní tabuli v MŠ 

 

Graf č. 23 PC pracoviště, internet a intranet v MŠ, interaktivní tabule v MŠ 

Počet tříd Počet dětí  

199 4867 Odloučené pracoviště 

Počet tříd Počet dětí na 1 třídu 1 

199 24,5  
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Frekvence práce s počítačem – učitelky 

 

Graf č. 24 Frekvence práce učitelek s PC 

Z celkového počtu odpovědí 42,2% pracuje na PC pravidelně, 48,9% občas a 

6,7% na pPC nepracuje nikdy. Odpověď 1x (2,2%) nevyznačena. 

 

Graf č. 25 Frekvence práce učitelek s PC vzhledem k jejich věku 

Jak je z grafu č. 25 patrné, věk není nejdůležitějším měřítkem pro posuzování 

četnosti frekvence práce učitelek s PC. Dalo by se tak v tomto případě vytvořit 

pořadí věkových kategorií v souvislosti s četností frekvence používání PC: 

 Pravidelně - 40 – 50 let, pak 50 a více let, 20 – 30 let a 30 – 40 let 

 Občas - 40 – 50 let, pak 50 a více let, 30 – 40 let a 20 – 30 let 

 Nikdy - 50 a více let, 40 – 50 let, mladší věkové kategorie s PC pracují  
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K jakým účelům používáte PC 

 

Graf č. 26 Účel používání PC učitelkou MŠ 

Pokud bychom tyto hodnoty odpovědí vyjádřili v %, pak účel používání PC v 

oblasti  

 výchovně vzdělávací práce = 57,2% 

 plánování = 39,1% 

 e-mailové komunikace = 84,8% 

 v souvislosti s interaktivní tabulí = 6,5% 

 sebevzdělávání, info, náměty, podklady = 66,7% 

 nepoužívá vůbec = 6,5% 

Projekt Mateřská škola 21. století jako DVPP pro pedagogy MŠ Pardubického 

kraje, dotovaného z ESF, pořádaného CCVJ - zúčastnila nebo se zúčastníte se 

ICT vzdělávání v rámci tohoto projektu? 

 Pokud ANO, uveďte prosím, jakého modulu jste se zúčastnila nebo 

teprve zúčastníte 

 Bylo toto vzdělávání pro vás přínosem? 
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 Požadovala ředitelka po učitelkách ICT vzdělávání v rámci tohoto 

projektu? 

 

Graf č. 27 Projekt MŠ 21. století 

 

Projevila se zde i zvláštnost, že některé učitelky označovaly v dalších částech 

dotazníku odpovědi o nedostatečné nabídce vzdělávání v této oblasti a přitom 

vůbec nevyužily možnosti Projektu Mateřská škola 21. století jako DVPP pro 

pedagogy MŠ, což bylo i zcela zdarma i s poskytnutým cestovným a 

stravováním. 

Další zvláštností odpovědí se projevila i kombinace odpovědí, které byly celkem 

nelogické při vyznačení následující kombinace 

 ředitelka vzdělávání nepožadovala, nezúčastnila jsem se, této možnosti 

jsem nevyužila a k tomu zaškrtnuta 1 možnost ze škály spokojenosti 

s tímto vzděláváním – NEBYLO PŘÍNOSEM, což bylo součástí dotazu 

„Pokud jste se zúčastnila…“ 
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Co si asi myslí většina učitelek v MŠ o používání PC? 

 3x vepsáno nevím, 1x někdo využívá, někdo ne a jiná možnost 

neoznačena 

 Učitelky obecně sdělují, že na práci s PC není moc času, ale jistě záleží 

na přístupnosti PC a vyřešení i časového limitu prací souvisejících 

s přímou prací u dětí a také na přístupu jejich ředitelky k této 

problematice 

 Jak jíž bylo v teoretické části této práce uvedeno, lze PC využít pro 

širokou škálu možností 

 TVP, informační cedule pro rodiče, zpracování vlastních pracovních 

listů, podkladů pro hodnocení apod.   

 

Graf č. 28 Co si asi myslí většina učitelek v MŠ o používání PC – 2012 

Pořadí ukazuje, že používání PC je v 38% pro učitelky velkou pomocí a v 29% 

naopak nutností, následuje zábava a pak téměř vyrovnaně chuť a obava. 

Tabulka č. 8 Co si asi myslí většina učitelek v MŠ o používání PC – komparace 2009 a 2012 

Komparace roku 2009 a 2012 2009 2012 rozdíl 

Je to pro mne velkou pomocí 38,9% 37,8% 1,1% 

Je to pro mne nutností 29,6% 31,1% 1,5% 

Mám z toho strach  11,1% 8,8% 2,3% 

Je to pro mne zábavou 12,9% 15,6% 2,7% 

Rád/a pracuji s PC 16,7% 11,1% 5,6% 

Nechci se to učit 7,4% 0% 7,4% 

Bez odpovědi 9,3% 18% 8,5% 
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Komparace názorů a pohledů na téma Co si o problematice PC v MŠ myslí 

většina učitelek – komparace 2009 a 2012 je pro přehlednost a grafickou 

možnost znázornění výsledků zpracována i formou grafu (viz příloha č. 8 - Graf 

č. 29 Komparace roku 2009 a 2012 – Používání PC v MŠ). 

Co je v současné době (jaro 2012) největší překážkou pro používání PC ze 

strany učitelek MŠ? 

V tabulkách jsou následně prezentovány názory a vybrané možnosti odpovědí 

v roce 2012 a dále pak nejčastější odpovědí s porovnáním roku 2012 a 2009. 

Tabulka č. 9 Překážky používání PC ze strany učitelek MŠ - rok 2012 

Nedostatek PC včetně souvisejícího vybavení, programů a 
příslušenství 13 

Nedostatečný přístup k PC 15 

Nedostatečný přístup k internetu 8 

Nedostatek finančních prostředků 17 

Nechuť pedagogů využívat a rozvíjet ICT znalosti a dovednosti 7 

Málo informací a zkušeností 5 

Nedostatečná PC gramotnost ředitele/ky školy 0 

Nedostatečná PC gramotnost pedagogů 14 

Měnit navyklé postoje pedagogů 15 

Nedostatečná motivace pedagogů ze strany ředitele/ky školy 2 

Nedostatečné zdůvodnění a vysvětlení ředitelky školy PROČ 
používat PC 3 

Nedostatečná nabídka vzdělávání v této oblasti 4 

bez odpovědi 2 

 

Nejčastější odpovědi 2012 

Tabulka č. 10 Překážky používání PC ze strany učitelek MŠ – nejčastější odpovědi - rok 2012 

Nedostatek finančních prostředků 37,8% 

Nedostatečný přístup k PC 33,3% 

Měnit navyklé postoje pedagogů 33,3% 

Nedostatečná PC gramotnost pedagogů 31,1% 

Nedostatek PC včetně souvisejícího vybavení, programů a 
příslušenství 

28,9% 
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Nejčastější odpovědi 2009  

Tabulka č. 11 Překážky používání PC ze strany učitelek MŠ – nejčastější odpovědi - rok 2009 

Nedostatek finančních prostředků 53,7% 

Nedostatek PC včetně souvisejícího vybavení, programů a 
příslušenství 

50% 

Nedostatečný přístup k internetu 27,8% 

Málo informací a zkušeností 27,8% 

Nedostatečný přístup k PC 25,9% 

 

Stále tedy přetrvává nedostatek finančních prostředků, nedostatek PC včetně 

souvisejícího vybavení, programů a příslušenství a nedostatečný přístup k PC. 

Dalo by se říci, že od finančních prostředků se odvíjí nedostatečné vybavení. 

Nedostatečný přístup k PC může souviset nejen s finančními prostředky, také 

s nedostatkem ICT gramotnosti ředitelky školy a její motivace vůči učitelkám 

zdůvodňovat PROČ by měly učitelky i tuto techniku využívat a v této oblasti se 

vzdělávat a také s nedostatkem prostoru pro pracovní místo. To proto, že jsou 

prostory MŠ různě koncipovány a různé velikosti (malé MŠ o jedné třídě či dvou 

třídách mohou hůře zajistit pracovní kout pro práci s PC pro učitelky, pokud 

není technika využívána v přímé výchovně vzdělávací práci s dětmi.    

Co si o problematice počítačů v MŠ myslí učitelky? 

 Jiné možnosti (uveďte jaké) 

 na PC pracuji doma, v MŠ není prostor ani vyhovující PC 

 2x nedokážu posoudit, co si myslí kolegyně 

 1x já osobně bych ráda získala info o nových možnostech využití pro 

děti 

 4x nevím a jiná možnost neoznačena 
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Graf č. 30 Co si o problematice PC v MŠ myslí většina učitelek – 2012 

Graf č. 30 vyjadřuje výpovědi a jejich četnost v roce 2012. Zajímavý je i přehled 

komparace výpovědí za rok 2012 a 2009 v tabulce č. 12, která je za tímto 

grafem uvedena. 

Tabulka č. 12 Problematika PC v MŠ – komparace roku 2009 a 2012 

Komparace problematiky PC v MŠ  2009 2012 rozdíl 

Měly by zájem, ale PC není dostupné 33,3% 2,2% 31,1% 

Je to zbytečnost 9,3% 4,4% 4,9% 

Není na to čas 35,2% 15,6% 19,6% 

Měly by zájem o informace 11,1% 26,7% 15,6% 

Je to překážka 7,4% 0,0% 7,4% 

Obava ze zacházení s výpočetní 

technikou 22,2% 24,4% 2,2% 

bez odpovědi 12,9% 46,7% 33,8% 

 

Komparace názorů a pohledů na téma Co si o problematice PC v MŠ myslí 

většina učitelek – komparace 2009 a 2012 je pro přehlednost a grafickou 

možnost znázornění výsledků zpracována i formou grafu (viz příloha č. 9 - Graf 

č. 31 Komparace roku 2009 a 2012 – Problematika PC v MŠ).  

Obě komparace ukazují, že se opakuje obava ze zacházení s výpočetní 

technikou. Pozitivem je, že v roce 2012 již není zacházení s výpočetní 

technikou uvedeno jako překážka. Více učitelek již má zájem o informace a 

méně je ovlivňuje nedostatek času a nedostupnost PC. 
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Jakou možnost vyplnění dotazníku byste příště zvolila raději? 

Vzhledem ke zkušenostem z praxe, předchozímu výzkumu z roku 2009 a 

následně i předpokladu úrovně ICT gramotnosti učitelek MŠ, byl vytvořen 

dotazník v dokumentu Word. Zároveň, ale byl v rámci tohoto dotazníku 

proveden i průzkum toho, jakou formu dotazníku by učitelky zvolily v budoucnu.  

Tabulka č. 13 Forma zpracování dotazníku pro učitelky MŠ 

Tuto formu textového zpracování ručně v listinné podobě 30 

Tuto formu textového zpracování, ale zaslanou prostřednictvím e-mailu 11 

Formu elektronického dotazníku 6 

 

Znamená to tedy  

66,7% v listinné podobě, 24,4% v listinné podobě prostřednictvím e-mailu a 

13,3% v elektronické podobě.  

Některé respondentky označily za přijatelnou více než jednu možnost. 

4 respondentky neoznačily žádnou možnost  

z toho 2 doplnily možnost - „žádnou“  

1 možnost - „v jakékoli formě“ 

Toto převážně potvrzuje a dokresluje situaci problematiky ICT gramotnosti 

učitelek MŠ a používání PC učitelkami v MŠ.  

Komparace pohledů učitelek MŠ, KrÚ a zřizovatelů na překážky pro používání 

PC  

Součástí této komparace 2012 je graf, zpracovaný v % vyjádření porovnání 

odpovědí (viz příloha č. 10 Graf č. 32 Co je největší překážkou v používání PC 

v MŠ – komparace 2012) 

Následující tabulka předkládá nejčastější odpovědi učitelek MŠ, KrÚ, 

zřizovatelů MŠ 
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Tabulka č. 14 Co je největší překážkou v používání PC v MŠ - komparace 2012 – uč. MŠ, KrÚ, 

zřizovatel MŠ – nejčastější odpovědi a jejich shoda 

Nejčastější odpovědi - učitelky MŠ  

Nedostatek finančních prostředků 37,78% 

Nedostatečný přístup k PC 33,33% 

Měnit navyklé postoje pedagogů 33,33% 

Nedostatečná PC gramotnost pedagogů 31,11% 

Nejčastější odpovědi - krajské úřady  

Málo informací a zkušeností 71,43% 

Nedostatek finančních prostředků 57,14% 

Nedostatečná PC gramotnost ředitele/ky školy 57,14% 

Nedostatečná PC gramotnost pedagogů 57,14% 

Nedostatečný přístup k PC 42,86% 

Nedostatečný přístup k internetu 42,86% 

Nejčastější odpovědi - zřizovatelé MŠ  

Nedostatečný přístup k PC 57,14% 

Nedostatek PC vč. souvis. vybavení, programů a příslušenství 42,86% 

Nedostatečná PC gramotnost ředitele/ky školy 42,86% 

Nedostatečný přístup k internetu 28,57% 

Nedostatek finančních prostředků 28,57% 

Málo informací a zkušeností 28,57% 

Nedostatečná motivace pedagogů ze strany ředitele/ky školy 28,57% 

5.3.6 Vyhodnocení řízeného rozhovoru 

V průběhu řízeného rozhovoru bylo na následující dotazy zodpovězeno: 

Jak doposud funguje informační systém ve vašem zařízení s odloučenými 

pracovišti? 

 telefonické zpravodajství a kontaktování, což je spojeno s finančními 

náklady 

 1x týdně operativní porady vedení školy (ředitelka, zástupkyně ředitelky 

školy a vedoucí učitelky) 

 tzv. „horká nástěnka“ v hlavní budově pro provozní pracovnice 

 tzv. „rychlá spojka“ – tedy určená pracovnice, která okamžitě obchází 

všechny budovy a informuje ostatní pedagogické pracovnice 



80 

 

 momentální nabídky pomůcek, akcí apod. přeposíláním do e-mailových 

schránek pedagogických pracovnic, které mají e-mailové schránky 

zřízeny; mají tedy možnost sledovat nabídky na PC v hlavní budově nebo 

soukromě doma  

Jaká je situace v oblasti vybavenosti objektů MŠ dostupnou VT a dalším 

příslušenstvím?  

 všechny budovy nemají dostupné PC a internet je zaveden pouze na do 

PC ředitelky školy a v 1 PC v hlavní budově 

 situace je nyní v řešení a v krátké době bude na každém odloučeném 

pracovišti vybavené a dostupné pracovní místo s VT připojenou k 

internetu 

Jaké jsou Vaše představy a očekávání od fungování a náplně „virtuální školy“? 

 „ztracené info“ – bude stále v dosahu a na místě určení 

 co bylo ručně písemně, bude elektronicky a rychleji zpracováno 

 donutí to učitelky s PC pracovat, sebevzdělávat se 

 usnadnění informovanosti zvenčí i uvnitř 

 kontrola dodržování termínů a přehled sledovanosti ze strany účastníků  

Doplněním řízeného rozhovoru jsou i reakce pedagogických pracovnic při jejich 

registraci do intranetového projektu, kde již bylo částečně nastaveno rozvržení 

osnovy témat a částečně vloženo i několik souborů z povinné a vnitřní 

dokumentace školy, internetové odkazy, zadání úkolů apod. jako např.:  

 ŠVP – „to si mohu listovat a čerpat z něj i doma při vytváření plánu do 

TVP“ 

 odkazy na webové adresy – „alespoň to nemusím nikde složitě 

vyhledávat“ 

 pedagogické rady – „nezapomenu na termíny a budu mít před sebou i 

konkrétní program rady kdykoliv“ 
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 rubrika pro vedoucí učitelky, včetně zadání ke vkládání podkladů – "proč 

se nemohu zúčastnit této skupiny“ (dotaz učitelky, která není stanovena 

vedoucí učitelkou)  

 diskusní fóra – „a mohu také připojovat svoje poznatky, dotazy a 

informace?“ 

Projekt samotný podle vyjádření ředitelky a ostatních pedagogických 

pracovnic konkrétní MŠ urychlil a rozšířil informační systém školy. Umožnil 

rychlejší zpřístupnění informací, dokumentů, důležitých odkazů, dostupnost 

podkladů pro další zpracování apod. 

Nejen z rozhovoru, ale i z výzkumu (z grafu č. 19 pro ředitelky – str. 66) 

je vidět, že většinou (81%) se v MŠ intranet nepoužívá, ale o informace mají 

ředitelky zájem (62%). Rovněž i výpovědi učitelek při registraci do intranetového 

projektu MŠ naznačují jisté nadšení a motivaci. Z výzkumu (z grafu č. 23 pro 

učitelky – str. 70) je také patrné, že intranet se v MŠ zatím nepoužívá, ale o 

informace celkem značný zájem je. Informace se ředitelkám i učitelkám dostaly 

i s možností praktického vyzkoušením intranetu v praxi v rámci Projektu MŠ 21. 

5.3.7 Vyhodnocení průzkumu mezi dětmi  

Protože předškolní vzdělávání se týká dětí zpravidla od tří do šesti let 

věku, jsou i tyto děti účastníky předškolního vzdělávání. Patří tedy i jim slovo 

k vyjádření jejich dětského pohledu, postřehu a chápání oblasti ICT vzdělávání, 

používání PC, technického rozvoje a digitalizace. 

V rámci krátkého průzkumu bylo několika dětem ve věku 4 – 6 let 

položeno pár dotazů. A zde jsou jejich autentické a gramaticky neupravované 

odpovědi:  

co je to počítač 

 stroj 

 nějaká věc, do čeho se dají uložit fotky 

 taková televize 

 že si odklikáme nějaké věci  
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na co počítač potřebujeme, co s ním děláme 

 můžeme s ním pracovat 

 na hry 

 abysme ho vypli a zapli 

 koukáme se na pohádky 

 hrajeme si na něm hry dětské 

 hledám na internetu 

 něco si přes něj můžeme koupit 

 můžeme si na něm něco zjistit 

 na uložení fotek 

 můžeme přes něj volat, když má někdo jiný taky počítač, tak nám může 

taky volat 

 pracovat a hrát hry 

 psát e-mail 

potřebujeme k počítači ještě něco 

 myš, klávesnici 

 elektriku 

 různé kostičky a čísla 

 flešku, myš a pak už nevím 

 interaktivní tabuli 

 navigaci 

 tabuli na pohádky 

 křížek na vypínání 

co k počítači můžeme ještě připojit 

 kamerku 

 kabely 

 elektrickou tabuli 

 šipky 

 něco, aby nám fungoval 

 CD 
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 velkou televizi 

na co je interaktivní tabule, co se s ní dá dělat, na co se dá používat 

 na pohádky 

 kreslit zvláštními pastelkami 

 malovat prstem 

 koukat na pohádky 

 hrát pexeso 

 hrát hry 

 kreslit obrázky 

 pustit DVD 

 poslouchat zvuky 

Tento průzkum a výpovědi dětí jsou uvedeny pro dokreslení současné situace a 

dané problematiky. Zároveň také potvrzením nutnosti komplexnosti integrace 

ICT do MŠ, do předškolního vzdělávání, ale samozřejmě s ohledem na jeho 

specifika. Potvrzením, že není prostor pro ustrnutí a nechuť měnit navyklé 

postoje a způsoby výchovně-vzdělávací práce. A Pokud se pedagogové MŠ 

budou alespoň trochu zdokonalovat a sebevzdělávat v oblasti ICT, pak nebude 

nutné se bát práce s PC a toho, že děti jsou pružnější v přístupu k požívání PC.   

5.4 Shrnutí, doporučení pro praxi 

Analýza návaznosti požadavků MŠMT přes nabídku výuky SPgŠ a VOŠ 

pedagogických, pohled zástupců krajských úřadů a zřizovatelů MŠ až po 

skutečnou praxi podle výzkumu a informací z MŠ: 

 V říjnu 2008 přijala vláda ČR dokument s názvem „Koncepce rozvoje 

informačních a komunikačních technologií ve vzdělávání v období 2009 – 

2013“ („Koncepce 2009“). Zpracován byl Akční plán pro realizaci 

„Koncepce rozvoje informačních a komunikačních technologií ve 

vzdělávání pro období 2009 – 2013“ (Škola pro 21. století). 

 SPgŠ a VOŠ pro pedagogy reagovaly. Z výzkumu je patrné, že do jejich 

ŠVP je ICT vzdělávání zařazeno téměř v celém komplexu od 
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začátečnických dovedností až po pokročilé a používání dalších multimédií, 

prezentací apod. v rozpětí 2 až 10 vyučovacích hodin měsíčně. 

 Některé krajské úřady mají svá vzdělávací centra, kde ICT vzdělávání 

nabízeno je. Není však zkonkretizováno, zda cíleně pro předškolní 

pedagogy. Nebo mají zřízen „Školský portál“ (jako např. Pardubický kraj), 

kde je prostor i pro MŠ a jejich pedagogy. 

 Někteří zřizovatelé jistou pomoc také uvádějí, ne však často. 

 MŠ nejsou stupněm vzdělávání, ač jsou zařazeny mezi školy. Proto i 

oblast ICT je zde velkým specifikem. Absentují zde pozice školních 

informatiků, metodiků. Prvotní a velmi důležitá je zde komunikace osobní 

a pak teprve elektronická. Z výzkumu je však patrná závislost nejen na 

financích a dostupnosti PC, ale i na přístupu ředitelky školy k této 

problematice a její schopnost a chuť motivovat pedagogické pracovnice 

k používání PC a potřeby sebevzdělávat se i na této úrovni. Jestliže 

ředitelka školy nepůjde v čele a nebude příkladem, pak se to projeví i 

v přístupu pedagogických pracovnic a následně i v plnění RVP  v oblasti 

věnované ICT gramotnosti a s tím spojených kompetencí. 

Zde je možné provést komparaci vyhodnocení názorů na překážky používání 

PC v MŠ a doplnit je i doporučeními ke zlepšení současného stavu. 

Dvě z nejčastějších překážek se projevily u všech zmíněných stran pohledů a 

tím je 

 Nedostatečný přístup k PC  

 1. místo v pořadí u zřizovatelů MŠ, kteří by mohli ke zlepšení situace 

přispět finančními prostředky do provozního rozpočtu MŠ nebo 

věnovat MŠ PC sestavy v rámci vyřazování a obměny vlastní 

techniky 

 2. místo v pořadí u učitelek MŠ, které by mohly ke zlepšení situace 

přispět pokusem o sehnání kontaktů ke sponzorské pomoci 
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 3. místo v pořadí u krajských úřadů, které by mohly ke zlepšení 

situace přispět převodem PC sestav v rámci vyřazování a obměny 

vlastní techniky 

 Nedostatek finančních prostředků 

 Doporučení k této překážce by mohla být obdobná jako u výše 

uvedené možnosti 

Komentář ke stanovené H1 

Intranetový projekt může být nástrojem k rychlejší komunikaci – informovanosti 

zaměstnanců (zejména pedagogů) a řízení MŠ s odloučenými pracovišti 

 Ano, intranetový projekt může být nástrojem k rychlejší komunikaci – 

informovanosti zaměstnanců (zejména pedagogů) a řízení MŠ 

s odloučenými pracovišti 

 zjištěno praktickým ověřováním (viz kapitola 4 PRAKTICKÁ ČÁST) 

 zjištěno praktickým ověřováním a z informací z terénu v rámci 

lektorské činnosti v Projektu MŠ 21 - 3.5 DVPP v oblasti ICT 

vzdělávání pro pedagogy MŠ 

 zjištěno z informací od ředitelky MŠ, která porovnávala vlastní 

zkušenosti 

o z řízení malé 2 třídní MŠ a řízení 8 třídní MŠ, která se skládá 

z hlavního pracoviště a 3 odloučených pracovišť a rozdílný IS 

v nich bez intranetového projektu 

o z řízení 8 třídní MŠ, která se skládá z hlavního pracoviště a 3 

odloučených pracovišť a IS s nastaveným, zavedeným i postupně 

aplikovaným a používaným intranetovým projektem 

Formulace výzkumného problému a hlavní záměry výzkumné činnosti 

Zjistit a ukázat, že integrace ICT do prostředí MŠ je možná 

 z pozice ředitelky a dalších vedoucích pracovnic možná, nutná a 

nevyhnutelná 
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 z pozice učitelky možná a žádoucí v souvislosti s vývojem společnosti a 

požadavků na DVPP a vzdělávání dětí na základě RVP 

 z pozice dětí závislá na ICT gramotnosti, schopnosti a dovednosti 

pedagogických pracovnic, ale požadovaná RVP PV 

Ukázat možnosti integrace ICT do prostředí MŠ 

 teoretické část této práce uvádí možnosti integrace ICT do řízení školy a 

výchovně vzdělávacího procesu MŠ aplikovat 

 praktická část je důkazem, že lze i v MŠ používat intranet za podmínek, že 

ředitelka chce usnadnit informační systém s odloučenými pracovišti, má 

chuť sama tvořit a motivovat tak i další pedagogické pracovnice 

k vlastnímu DVPP 

 výzkum záměrně kladl dotazy, které integraci do jisté míry sledují a ve 

výsledcích možnosti a skutečnost v praxi předkládají 

Do jaké míry se podílí využívání ICT v oblastech řízení školy? 

 plných 100% výpovědí se týkalo řízení školy (evidence, tabulky, grafy), 

plánování a vyhodnocování, komunikace (internet, e-mail, intranet) 

 dodané byly i oblasti personalistiky, hospodaření a mezd, internetového 

bankovnictví  

Jaké motivační faktory vedou ředitele a ředitelky, pedagogy k používání VT? 

 z pohledu ředitelek byly za největší motivátory ředitelek i učitelek 

označeny možnosti 

 získávání nových poznatků a informací = 81,7% odpovědí 

 usnadnění a zefektivnění práce ředitelky školy = 73,1% odpovědí 

 rychlejší komunikace s veřejností, úřady, zřizovatelem = 57,7% 

odpovědí  

 V MŠ není zavedena pozice školního informatika, metodika a tak je 

specifikum MŠ i v této oblasti odlišné od ŽŠ, SŠ, VOŠ; možná i toto by 

mohlo být pohonným motorem pro zvýšení úrovně ICT gramotnosti a chuti 

sebevzdělávat se a zdokonalovat v této oblasti  
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Jaké faktory mohou být překážkou pro ředitele a ředitelky při používání VT? 

 Věk, nedostatek finančních prostředků, nedostupnost vlastního informatika 

a metodika, vlohy a osobnostní rysy 

Jak může souviset používání PC s DVPP? 

 hledání informací a podnětů na internetu 

 dostupnost odborných statí a literatury 

 společné zvyšování úrovně ICT gramotnosti ve smyslu „začít spolu“ a 

vzájemně si pomoci při zvládání práce s počítačem 

 nebát se VT a obavy, že děti by mohly být „chytřejší a obratnější“ v této 

oblasti  

Jsou v MŠ interaktivní tabule a využívají se? 

 Interaktivní tabule jsou v MŠ jen velmi málo používanou digitální 

technikou, což jednoznačně souvisí s finančními prostředky a pak teprve 

s ICT gramotností pedagogů MŠ 

 Interaktivní tabule lze využít nejen k výchovně vzdělávací práci, ale i 

k záznamu brainstormingu při pedagogických radách, prezentaci plánů 

apod. 

Jsou intranetové projekty v MŠ aplikovány, a pokud ano, pak jaký je rozdíl 

aplikace v samostatné MŠ nebo MŠ s odloučenými pracovišti? 

 Intranetové projekty jsou v MŠ Pardubického kraje jen velmi málo 

používány s výpovědí, že MŠ je malá a intranet není potřebný 

 Je však patrná souvislost s nedostatkem informací o pojmu samotném a o 

tom, co to je a jak to vlastně funguje 

 



88 

 

Je v MŠ zájem o informace o intranetovém projektu a jeho možné aplikaci a 

využívání? 

 Z výzkumu vyplynul zájem alespoň o informace o intranetovém projektu a 

jeho možné aplikaci a využívání 

 Proto byl i velký zájem o seminář týkající se právě této problematiky  

Za jakým účelem používají VT ředitelky MŠ a učitelky MŠ? 

 ačkoliv byly nabídky možností různé, několik možností se shodovalo a u 

těch můžeme provést komparaci 

Tabulka č. 15 Účel používání VT ředitelkou a učitelkou MŠ - komparace 2012 – nejčastější 

odpovědi a jejich shoda 

 ředitelky v % učitelky v % rozdíl v % 

Plánování 100 39,1 60,9 

Výchovně vzdělávací práce 88,5 57,2 31,3 

Komunikace (e-mail, internet) 100 84,8 15,2 

V souvislosti s interaktivní tabulí 8 6,5 1,5 

 zde se potvrzuje i specifikum odlišnosti pracovních náplní, povinností a 

kompetencí ředitelek a učitelek MŠ  

 největší rozdíl je v oblasti plánování a téměř bez rozdílu v oblasti 

v souvislosti s používáním interaktivní tabule, což znamená, že  

 „plánování“ je u ředitelek v širším rozsahu (nejen ve vztahu 

s výchovně vzdělávacím procesem, ale i např. s personalistikou, 

vedení lidí, ekonomikou apod.)  

 „interaktivní tabule“ velmi v MŠ absentují nebo s nimi nízké procento 

pedagogů manipuluje  
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Komparace názorů ředitelek MŠ s názory učitelek MŠ a pohled a názory 

ostatních účastníků předškolního vzdělávání 

 Komparace názorů učitelek a ředitelek jsou provedeny v tabulkách a 

grafech ve výzkumné části 2.2.4 (Graf č. 21 Motivace ředitelek a učitelek 

k používání PC – rok 2012; Graf č. 22 a Tabulka č. 6 - Motivace ředitelek 

a učitelek k používání PC – komparace roku 2009 a 2012)  

 Komparace názorů učitelek z let 2009 (vlastní ZBP) a 2012 jsou vyjádřeny 

v tabulkách a grafech ve výzkumné části 2.2.5  

Porovnání komunikace v rámci jednoho zařízení a zařízení s odloučenými 

pracovišti 

 mnohem náročnější a zdlouhavější je informační systém v zařízení 

s odloučenými pracovišti, proto tam může být intranetový projekt velkým 

přínosem a zrychlením komunikace a dostupnosti různých dokumentů a 

informací pro pracovnice konkrétní MŠ 

 zařízení bez odloučených pracovišť mají výhodu v přímé rychlejší 

komunikaci, přesto i tam intranetový projekt velmi dobře pomáhá a funguje  

 stejná potřeba rychlého a kdykoliv možného přístupu k dokumentům, 

odkazům, informacím, plánům atd. je u zařízení s odloučenými pracovišti i 

bez nich  

Ukázat výhody intranetu a jeho použití a cílenému využití i v MŠ k řízení školy, 

vlastnímu DVPP i s případnou spojitostí s interaktivní tabulí 

 neustálá dostupnost povinné i vnitřní dokumentace školy 

 úspora času při předávání informací, ale s podmínkou, že nelze opomíjet 

běžnou a důležitou ústní komunikaci 

 veškeré vložené informace přístupné pouze pro danou školu či skupinu a 

to v MŠ nebo v domácím prostředí 
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 omezení množství ručně psaných podkladů a jejich zdlouhavé vkládání do 

elektronické podoby a následné např. ruční zpracovávání dotazníků, 

anket, evaluačních podkladů apod. 

 v souvislosti s interaktivní tabulí – možnost názorného předvedení 

používání projektu, vyhledávání informací a dokumentů v něm, 

společného vytváření a vkládání atd. 

Jako součást výzkumu byl uveden i průzkum mezi 4 – 6 letými dětmi v MŠ, což 

mělo doplnit celé téma diplomové práce a potvrdit, že vývoj společnosti, vědy, 

vzdělávání atd. jde kupředu a nelze v ICT vzdělávání stagnovat nebo se mu ve 

školách bránit. Mělo to být i jistou odpovědí, motivací a povzbuzením k dalšímu 

sebevzdělávání pedagogů v MŠ. Protože jedním z dotazů pro oslovené 

respondenty bylo i vyjádření názoru, proč úroveň ICT gramotnosti v MŠ není 

výborná. Opravdu se nebojíme, že jsou děti chytřejší než my? Věřme, že ne, 

jen se nebojí, že při práci s PC a třeba i s interaktivní tabulí něco pokazí, 

neostýchají se, jsou zdravě zvídavé a hravé.  

 

Obrázek 5 Znázornění souvislostí s ICT gramotností v MŠ 
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Obrázek 6 Znázornění koloběhu integrace ICT ve vzdělávání 

 

Technika, digitalizace, VT se stále zdokonalují a vyvíjejí. Stojíme na 

prahu přelomu úrovně ICT gramotnosti, který by se mohl rozčlenit na tzv. 

„generaci před rozvojem elektronické komunikace, digitalizace a generaci po 

přechodu k plnému využívání PC, digitalizace, mobilních sítí atd.“ Nelze však 

říci, že tím prahem je vždy věk lidí. 

 

„Dát do tříd počítače je mnohem méně důležité, než dát tam vhodné nápady“ 

 

Návrh doporučení 

 využít vhodné motivace a potenciálu pedagogických pracovnic ze strany 

ředitelky MŠ 

 mohu změnit situaci? → ANO → chci a dokážu to udělat a dosáhnu 

rozvoje; NE → Změním svůj postoj k situaci, odstraním vnitřní bariéru 

a dosáhnu rozvoje 
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 rozvíjet a využít manažerské dovednosti v oblasti řízení změny, podpory 

pedagogů, komunikace v souvislosti s integrací ICT do MŠ 

 vyvolání vědomí potřeby změny – diskuse, potenciál možností, 

konkurence schopnost školy 

 sestavení koalice schopné provést a realizovat změny – vytvoření 

pracovní komunikativní skupiny 

 vytvoření vize a strategie změny vedoucí k dosažení cílů a vize 

 využití všech prostředků k nepřetržité komunikaci nové vize a 

strategie 

 delegování, podpora inovativních myšlenek, aktivit a postupů 

 delegovat – např. zpracování textů, dokumentů pro webové stránky MŠ a 

jejich úpravu 

 využívat nabídky ICT vzdělávání 

 nebát se počítače a vnímat VT jako pomoc  

 možnost zapojení do „laboratoře“ pro pedagogy MŠ Pardubického kraje 

 společně komunikovat 

 vkládat i zkušenosti z výchovně-vzdělávací práce s dětmi, z práce 

s interaktivní tabulí, krátké prezentace, záznamy 

 zde můžeme každá pedagogická pracovnice, která projeví zájem, roli 

„učitel“ 

 možnost vzájemných pracovních návštěv MŠ s tématikou ICT v MŠ a 

předáváním zkušeností a nápadů 

 pro výběr nových pracovnic stanovit jako jedno z kritérií ICT znalosti a 

ochotu využívat variabilní metody přímé pedagogické práce, chuť se v této 

oblast dále vzdělávat 

 provést si průzkum mezi předškolními dětmi a položit si otázku: „Chci 

stačit povědomí předškolních dětí o používání PC a v ICT gramotnosti jít 

s rozvojem společnosti i v souladu s RVP PV?“ 
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 v rámci spolupráce s rodiči dětí a akcí MŠ pro děti a jejich rodiče zařadit 

do programu školy společné odpoledne s hrou u interaktivní tabule, 

s digitálními hračkami → „společně si vytvořme pohádku, obrázky, 

skládejme spolu puzzle atd., kdo bude rychlejší – děti nebo rodiče?“ 

 pro systém vzdělávání opravdovou návaznost a akreditaci kvalitního ICT 

vzdělávání se specifiky a konkrétností pro potřeby MŠ a předškolního 

vzdělávání (MŠMT → SPgŠ a VOŠ → zřizovatelé → MŠ) 

 jestliže ředitelky tuto oblast uchopí jako jedno z cílů DVPP, pak budou 

motivací pro učitelky a budou se snažit důsledně vysvětlovat PROČ VT a 

moderní technologie používat → nastavení ICT vzdělávání do plánu 

DVPP   
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6 ZÁVĚR 

V této práci jsem představila pohled na ICT jako možný nástroj ke 

vzdělávání v MŠ, využití intranetu k rychlejší komunikaci, řízení MŠ i vlastnímu 

DVPP, integraci ICT do prostředí MŠ. Shromáždila jsem názory na tuto 

problematiku z pozice aktérů předškolního vzdělávání od vzdělávání budoucích 

pedagogů MŠ, přes krajské úřady, zřizovatele MŠ, ředitelky a učitelky MŠ až po 

děti, které se účastní předškolního vzdělávání.  Některé výsledky a poznatky 

jsou porovnány a konfrontovány s výsledky výzkumu vlastní ZBP z roku 2009 

za účelem předložení ucelených informací o vývoji, stagnaci či poklesu úrovně 

ve srovnání se situací v roce 2012. Vzhledem k vývoji společnosti a technickým 

vymoženostem je patrné, že oblast ICT vzdělávání a ICT gramotnosti nelze 

podceňovat ani v předškolním vzdělávání a v DVPP učitelek a ředitelek MŠ. 

Předpokládám, že si toto uvědomují nejen oslovené respondentky z MŠ a 

účastnice Projektu MŠ 21. století, ale učitelky a ředitelky MŠ obecně. 

Škola, která je institucí vzdělávající a vychovávající budoucí generaci 

lidské společnosti, by se měla rozvíjet i s ohledem na moderní trendy a 

reagovat na nezadržitelný proces vývoje právě v ICT oblasti. V MŠ však 

s patřičným ohledem na vývojové a psychologické zvláštnosti a podmínky dětí 

v předškolním věku. 
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1 Dotazník pro krajské úřady (elektronický) 

Vážené kolegyně, vážení kolegové, 

pracuji jako ředitelka čtyřtřídní MŠ a na základě výsledků výzkumu z roku 2009, 

záměru MŠMT a požadavků RVP PV (Rámcového vzdělávacího programu pro 

předškolní vzdělávání) se zaměřuji na problematiku úrovně ICT gramotnosti a 

vzdělávání v MŠ - „ICT jako možný nástroj ke vzdělávání v MŠ (využití intranetu 

k rychlejší komunikaci, řízení MŠ i vlastnímu DVPP, integrace ICT do prostředí 

MŠ)“.  

Výsledky a vyhodnocení dotazníků použiji jako podklad pro zpracování daného tématu. 

Odpovědi, které uvedete, jsou zcela anonymní. Vaše odpovědi označte, prosím, podle 

pokynů uvedených přímo v dotazníku u každého dotazu. 

V dotazníku jsem použila hodnotící škálu ANO x NE x NEVÍM;  VÝBORNÁ x 

DOSTAČUJÍCÍ, DOBRÁ x ŠPATNÁ x VELMI ŠPATNÁ x NAPROSTO 

NEDOSTATEČNÁ; dále formu otevřených otázek. Odpovědi na otevřené otázky, 

prosím, rozepište. 

Pokud budete mít zájem o celkové výsledky výzkumu včetně názoru učitelek, 

zástupců zřizovatelů MŠ a krajských úřadů, napište, prosím, tento zájem, na moji e-

mailovou adresu. 

Případné dotazy zasílejte na e-mailovou adresu: ivanakoppova@seznam.cz, nebo 

volejte na telefon: 724 123 188. 

Předem děkuji za ochotu, čas, laskavé zpracování níže uvedeného dotazníku. Přeji Vám 

hodně pracovních úspěchů. 

Bc. Koppová Ivana 

 

mailto:ivanakoppova@seznam.cz
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2 Dotazník pro zřizovatele MŠ v Pardubickém kraji 

(elektronický) 

Vážené kolegyně, vážení kolegové, 

pracuji jako ředitelka čtyřtřídní MŠ a na základě výsledků výzkumu z roku 2009, 

záměru MŠMT a požadavků RVP PV (Rámcového vzdělávacího programu pro 

předškolní vzdělávání) se zaměřuji na problematiku úrovně ICT gramotnosti a 

vzdělávání v MŠ - „ICT jako možný nástroj ke vzdělávání v MŠ (využití intranetu 

k rychlejší komunikaci, řízení MŠ i vlastnímu DVPP, integrace ICT do prostředí 

MŠ)“.  

Výsledky a vyhodnocení dotazníků použiji jako podklad pro zpracování daného tématu. 

Odpovědi, které uvedete, jsou zcela anonymní. Vaše odpovědi označte, prosím, podle 

pokynů uvedených přímo v dotazníku u každého dotazu. 

V dotazníku jsem použila hodnotící škálu ANO x NE x NEVÍM;  VÝBORNÁ x 

DOSTAČUJÍCÍ, DOBRÁ x ŠPATNÁ x VELMI ŠPATNÁ x NAPROSTO 

NEDOSTATEČNÁ; dále formu otevřených otázek. Odpovědi na otevřené otázky, 

prosím, rozepište. 

Pokud budete mít zájem o celkové výsledky výzkumu včetně názoru učitelek, 

zástupců zřizovatelů MŠ a krajských úřadů, napište, prosím, tento zájem, na moji e-

mailovou adresu.  

Výsledky a vyhodnocení dotazníků použiji jako podklad pro zpracování daného 

tématu. Odpovědi, které uvedete, jsou zcela anonymní. Vaše odpovědi označte, prosím, 

podle pokynů uvedených přímo v dotazníku u každého dotazu. 

Případné dotazy zasílejte na e-mailovou adresu: ivanakoppova@seznam.cz, nebo 

volejte na telefon: 724 123 188. 

Předem děkuji za ochotu, čas, laskavé zpracování níže uvedeného dotazníku. Přeji Vám 

hodně pracovních úspěchů. 

Bc. Koppová Ivana 

 

mailto:ivanakoppova@seznam.cz
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3 Dotazník pro Střední pedagogické školy (elektronický) 

Vážené kolegyně, vážení kolegové, 

pracuji jako ředitelka čtyřtřídní MŠ a na základě výsledků výzkumu z roku 2009, 

záměru MŠMT a požadavků RVP PV (Rámcového vzdělávacího programu pro 

předškolní vzdělávání) se zaměřuji na problematiku úrovně ICT gramotnosti a 

vzdělávání v MŠ - „ICT jako možný nástroj ke vzdělávání v MŠ (využití intranetu 

k rychlejší komunikaci, řízení MŠ i vlastnímu DVPP, integrace ICT do prostředí 

MŠ)“.  

Výsledky a vyhodnocení dotazníků použiji jako podklad pro zpracování daného tématu. 

Odpovědi, které uvedete, jsou zcela anonymní. Vaše odpovědi označte, prosím, podle 

pokynů uvedených přímo v dotazníku u každého dotazu. 

V dotazníku jsem použila hodnotící škálu ANO x NE;  možnost označit více 

odpovědí; výběr jedné možnosti a formu otevřených otázek. Odpovědi na otevřené 

otázky, prosím, rozepište. 

Pokud budete mít zájem o celkové výsledky výzkumu včetně názoru učitelek, 

zástupců zřizovatelů MŠ a krajských úřadů, napište, prosím, tento zájem, na moji e-

mailovou adresu. 

Případné dotazy zasílejte na e-mailovou adresu: ivanakoppova@seznam.cz, nebo 

volejte na telefon: 724 123 188. 

Předem děkuji za ochotu, čas, laskavé zpracování níže uvedeného dotazníku. Přeji Vám 

hodně pracovních úspěchů. 

Bc. Koppová Ivana 

 

 

 

 

 

 

mailto:ivanakoppova@seznam.cz
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4 Dotazník pro ředitelky MŠ v Pardubickém kraji 

(elektronický) 

 Vážené kolegyně,  

pracuji jako ředitelka čtyřtřídní MŠ a na základě výsledků výzkumu z roku 2009, 

záměru MŠMT a požadavků RVP PV (Rámcového vzdělávacího programu pro 

předškolní vzdělávání) se zaměřuji na problematiku úrovně ICT gramotnosti a 

vzdělávání v MŠ - „ICT jako možný nástroj ke vzdělávání v MŠ (využití intranetu 

k rychlejší komunikaci, řízení MŠ i vlastnímu DVPP, integrace ICT do prostředí 

MŠ)“.  

Výsledky a vyhodnocení dotazníků použiji jako podklad pro zpracování daného tématu. 

Odpovědi, které uvedete, jsou zcela anonymní. Vaše odpovědi označte, prosím, podle 

pokynů uvedených přímo v dotazníku u každého dotazu. 

V dotazníku jsem použila hodnotící škálu ANO x NE;  ANO x SPÍŠE ANO x NE x 

SPÍŠE NE; PRAVIDELNĚ x OBČAS; dále formu otevřených otázek. Odpovědi na 

otevřené otázky, prosím, rozepište. 

Pokud budete mít zájem o celkové výsledky výzkumu včetně názoru učitelek, zástupců 

zřizovatelů MŠ a krajských úřadů, napište, prosím, tento zájem, na moji e-mailovou 

adresu. 

Případné dotazy zasílejte na e-mailovou adresu: ivanakoppova@seznam.cz, nebo 

volejte na telefon: 724 123 188. 

Předem děkuji za ochotu, čas, laskavé zpracování níže uvedeného dotazníku. Přeji Vám 

hodně pracovních úspěchů. 

Bc. Koppová Ivana 

 

 

mailto:ivanakoppova@seznam.cz
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5 Dotazník pro učitelky MŠ v Pardubickém kraji  

Vážené kolegyně,  

pracuji jako ředitelka čtyřtřídní MŠ a na základě výsledků výzkumu z roku 2009, 

záměru MŠMT a požadavků RVP PV (Rámcového vzdělávacího programu pro 

předškolní vzdělávání) se zaměřuji na problematiku úrovně ICT gramotnosti a 

vzdělávání v MŠ - „ICT jako možný nástroj ke vzdělávání v MŠ (využití intranetu 

k rychlejší komunikaci, řízení MŠ i vlastnímu DVPP, integrace ICT do prostředí 

MŠ)“.  

Výsledky a vyhodnocení dotazníků použiji jako podklad pro zpracování daného 

tématu. Odpovědi, které uvedete, jsou zcela anonymní. Vaše odpovědi označte, prosím, 

podle pokynů uvedených přímo v dotazníku u každého dotazu. 

V dotazníku jsem použila hodnotící škálu ANO x NE;  ANO x SPÍŠE ANO x 

NE x SPÍŠE NE; PRAVIDELNĚ x OBČAS x NIKDY; dále formu otevřených otázek. 

Odpovědi na otevřené otázky, prosím, rozepište. 

Případné dotazy zasílejte na e-mailovou adresu: ivanakoppova@seznam.cz, nebo 

volejte na telefon: 724 123 188. 

Předem děkuji za ochotu, čas, laskavé zpracování níže uvedeného dotazníku. Přeji Vám 

hodně pracovních úspěchů. 

Bc. Koppová Ivana 

 

Město - Obec  

Škola – soukromá x státní  

    

1.  VÁŠ VĚK  (označte platnou odpověď)            

       20-30 LET                    30-40 LET                40-50 LET                    50 A VÍCE         

2.  VAŠE VZDĚLÁNÍ (označte platnou odpověď):     

        SŠ                 VOŠ                  VŠ  Bc.                 VŠ  Mgr. a jiné 

3.  POČET LET PEDAGOGICKÉ PRAXE (označte platnou odpověď):  

         0-5 LET              6-10 LET             11-15 LET                16-20 LET             20 A 

VÍCE 

mailto:ivanakoppova@seznam.cz
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4. VELIKOST ŠKOLY: 

          POČET TŘÍD MŠ  :                     POČET DĚTÍ V MŠ:             .                          

          ODLOUČENÉ/NÁ PRACOVIŠTĚ:              ANO               NE 

5. MÁTE V MŠ PRACOVNU NEBO MÍSTO PRO PRÁCI NA PC?: 

             ANO            NE 

6. POUŽÍVÁNÍ  INTERNETU V MŠ:                  ANO               NE 

7. POUŽÍVÁNÍ  INTRANETU V MŠ:                  ANO               NE 

    Pokud NE, uveďte, zda by Vás tato možnost zajímala              ANO                    NE 

8. INTERAKTIVNÍ TABULE A VÝUKA VE VAŠÍ ŠKOLE:     

           ANO               NE 

9. FREKVENCE VAŠÍ PRÁCE S PC = počítač, výpočetní technika (označte platnou 

odpověď): 

            PRAVIDELNĚ                   OBČAS                   NIKDY 

10. PROJEKT MATEŘSKÁ ŠKOLA 21. STOLETÍ jako DVPP pro pedagogické 

pracovníky MŠ Pardubického kraje, dotovaného z ESF, pořádaného CCVJ  

Požadovala ředitelka školy Vaše ICT vzdělávání v rámci tohoto projektu?     

          ANO               NE  

Zúčastnila jste se ICT vzdělávání v rámci tohoto projektu?     

          ANO               NE 

Pokud ANO, uveďte, prosím, jakého modulu jste se zúčastnila nebo teprve zúčastníte 
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 11. BYLO TOTO VZDĚLÁVÁNÍ PRO VÁS PŘÍNOSEM? 

                  ANO               SPÍŠE ANO                 NE               SPÍŠE NE    

                  TÉTO MOŽNOSTI VZDĚLÁVÁNÍ JSEM NEVYUŽILA  

12. K JAKÝM ÚČELŮM POUŽÍVÁTE PC?  (označte vyhovující odpovědi) 

         Výchovně vzdělávací práce              V souvislosti s interaktivní tabulí 

         Plánování                               Sebevzdělávání, zdroj informací, námětů a podkladů 

         E-mailová komunikace                Nepoužívám vůbec     

13. CO SI ASI MYSLÍ VĚTŠINA UČITELEK V MŠ O POUŽÍVÁNÍ PC? (označte 

vyhovující odpovědi) 

         Je to pro mne velkou pomocí                    Je to pro mne zábavou 

         Je to pro mne nutností                               Rád/a pracuji s PC 

         Mám z toho strach                                     Nechci se to učit     

14. CO JE ASI V SOUČASNÉ DOBĚ (JARO 2012) NEJVĚTŠÍ PŘEKÁŽKOU 

pro používání PC ze strany učitelek v MŠ? (označte vyhovující odpovědi):                   

         Nedostatek PC včetně souvisejícího vybavení, programů a příslušenství 

         Nedostatečný přístup k PC 

         Nedostatečný přístup k internetu 

         Nedostatek finančních prostředků 

         Nechuť pedagogů využívat a rozvíjet ICT znalosti a dovednosti 

         Málo informací a zkušeností 

         Nedostatečná PC gramotnost ředitele/ky školy 

         Nedostatečná PC gramotnost pedagogů 

         Měnit navyklé postoje pedagogů 

         Nedostatečná motivace pedagogů ze strany ředitele/ky školy 

         Nedostatečné zdůvodnění a vysvětlení ředitelky školy PROČ používat PC 

         Nedostatečná nabídka vzdělávání v této oblasti 
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15. CO SI O PROBLEMATICE POČÍTAČŮ V MŠ MYSLÍ UČITELKY? (označte 

vyhovující odpovědi) 

         Měly by zájem, ale PC není dostupné             Měly by zájem o informace 

         Je to zbytečnost                                               Je to překážka 

         Není na to čas           Obava ze zacházení s výpočetní technikou 

Jiné možnosti (uveďte jaké) 

 

 

 

16. JAKOU MOŽNOST VYPLNĚNÍ DOTAZNÍKU BYSTE PŘÍŠTĚ ZVOLILA 

RADĚJI?  

           Tuto formu textového zpracování ručně v listinné podobě 

           Tuto formu textového zpracování, ale zaslanou prostřednictvím e-mailu       

           Formu elektronického dotazníku 

 

 

Pokud by vás zajímaly výsledky celého výzkumu, včetně názoru ředitelek MŠ, 

zřizovatelů MŠ a zástupců krajských úřadů, uveďte, kam mohu výsledky zaslat. 

 

DĚKUJI ZA VAŠI OCHOTU, ČAS, NÁZORY A POMOC.                     Koppová 

Ivana 
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6 Řízený rozhovor s ředitelkou konkrétní MŠ 

Otázky pro ředitelku MŠ 

 Jak doposud funguje informační systém ve vašem zařízení 

s odloučenými pracovišti? 

 Jaká je situace v oblasti vybavenosti objektů MŠ dostupnou VT a dalším 

příslušenstvím?  

 Jaké jsou Vaše představy a očekávání od fungování a náplně „virtuální 

školy“? 

7 Průzkum mezi 4 – 6 letými dětmi 

Otázky pro děti 

(V rámci krátkého průzkumu několika dětem ve věku 4 – 6 let položeno pár 

dotazů. Ve výzkumné části uvedeny jejich autentické a gramaticky 

neupravované odpovědi)  

 co je to počítač 

 na co počítač potřebujeme, co s ním děláme 

 potřebujeme k počítači ještě něco 

 co k počítači můžeme ještě připojit 

 na co je interaktivní tabule, co se s ní dá dělat, na co se dá používat
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8 Graf č. 29 Komparace roku 2009 a 2012 – Používání PC v MŠ 

 

Graf č. 29 Co si o používání PC v MŠ myslí většina učitelek – komparace 2009 a 2012 

(komparace s výsledky výzkumu - KOPPOVÁ, I. Využití ICT znalostí a dovedností v manažerské činnosti ředitelky MŠ. ZBP 2009) 
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9 Graf č. 31 Komparace roku 2009 a 2012 – Problematika PC v MŠ 

 

Graf č. 29 Komparace roku 2009 a 2012 – Problematika PC v MŠ   

(komparace s výsledky výzkumu - KOPPOVÁ, I. Využití ICT znalostí a dovedností v manažerské činnosti ředitelky MŠ. ZBP 2009) 
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10 Graf č. 32 Co je největší překážkou v používání PC v MŠ – komparace 2012 

 

Graf č. 30 Co je největší překážkou v používání PC v MŠ – komparace 2012 – uč. MŠ, KrÚ, zřizovatel MŠ 


