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Příloha č. 1 

 

Vážené kolegyně, Vážení kolegové, 

jmenuji se Milena Urbanová a jsem ředitelkou ZŠ a MŠ v Mladoticích. 

V současné době studuji na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze obor 

Školský management a pracuji na závěrečné bakalářské práci. Obracím se na Vás 

s prosbou o vyplnění následujícího dotazníku. Dotazník je anonymní a výsledky šetření 

budou použity výhradně k potřebám mé závěrečné práce.  

Pokud by Vás výsledky a závěry šetření zaujaly, mohu Vám je poskytnout. 

Tématem mé bakalářské práce je Problémy a perspektivy efektivního využití ICT na 

málotřídních školách z pohledu ředitelů. Vyplněné dotazníky prosím zasílejte na e-

mailovou adresu: milena_urbanová@centrum.cz    

Předem děkuji za Vaši ochotu a čas strávený nad tímto dotazníkem. 

 

1. Jste ředitelkou/ředitelem malotřídní školy se spojenými: označte křížkem 

Pěti ročníky  

Čtyřmi ročníky  

Třemi ročníky  

Dvěma ročníky  

 

2. Vaše škola má                      žáků. 
 

 

 

 

3. Zřizovatel školy, kde jste ředitelka/ředitel je: označte křížkem 

Kraj   

Obec  (svazek obcí)  

Jiný (uveďte jaký)  

 

4. Většina počítačové techniky ve škole byla financována: označte křížkem 
 (Uveďte, prosím, též procentuální podíl na financování) 
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  % 

Zřizovatelem   

Krajem v rámci ONIV   

Z dotačních programů   

Jako sponzorský dar   

Pokud existuje jiný způsob pořízení – uveďte prosím jaký 

 

5. Počítačová technika, se kterou pracují žáci je umístěna: označte křížkem 

V kmenové třídě žáků  

Ve specializované učebně ICT  

V žákovské knihovně  

Ve školní družině  

Pokud existuje jiné umístění – uveďte prosím jaké:  

 

 

6. Jak hodnotíte materiální podmínky pro využití ICT na vaší škole 

 Na škále 1-výborné, 2–velmi dobré, 3–dobré, 4–dostatečné, 5- 

nedostatečné označte vybranou variantu křížkem 

 výborné velmi 

dobré 

dobré dostatečné nedostatečn

é 

prostorové vybavení školy      

hardwarové vybavení      

softwarové vybavení      

vybavení reprodukční 

technikou ( tiskárny, 

kopírka… )  

     

TV, rádio a 

videopřehrávač 

     

interaktivní tabule      

jiné prostředky ICT      
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(upřesněte): 

 

 

 

 

7. Jak hodnotíte využití ICT ve vaší škole v uvedených oblastech? 

 Na škále 1-výborné, 2–velmi dobré, 3–dobré, 4–dostatečné, 5- 

nedostatečné označte vybranou variantu křížkem 

výborné velmi 

dobré 

dobré dostatečné nedostatečn

é 

multimediální ( 

interaktivní) výuka 

     

organizace a řízení výuky 

ve třídách 

     

volnočasové aktivity dětí      

administrativní řízení školy       

vzdělávání učitelů na 

dálku ( e-learning aj ) 

     

komunikace školy s rodiči      

komunikace školy s jinými 

školami 

     

komunikace školy 

s nadřízenými orgány a 

samosprávou 

     

propagace školy navenek      

 

8. Jak hodnotíte možný přínos ICT do budoucna pro danou oblast? 

 Na škále 1-velmi značný, 2–značný, 3–střední, 4–malý, 5- velmi 

malý označte vybranou variantu křížkem 

velmi 

značný 

značný střední malý velmi malý 
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multimediální ( 

interaktivní) výuka 

     

organizace a řízení výuky 

ve třídách 

     

volnočasové aktivity dětí      

administrativní řízení školy       

vzdělávání učitelů na 

dálku ( e-learning aj. ) 

     

komunikace školy s rodiči      

komunikace školy s jinými 

školami 

     

komunikace školy 

s nadřízenými orgány a 

samosprávou 

     

propagace školy navenek      

jiné ( uveďte)      

 

9. Jak silnou barieru pro využití  ICT ve vaší škole představují tyto 

skutečnosti?   

  Na škále 1-velmi značný, 2–značný, 3–střední, 4–malý, 5- velmi 

malý označte vybranou variantu křížkem 

velmi 

značná 

značná střední malá velmi malá 

špatné prostorové a 

technické vybavení 

     

nedostatek financí školy      

nízká kvalifikace v oblasti 

IT 

     

nedostatečný zájem 

učitelů o novou techniku a 

přístupy  

     

absence koordinátora ICT      
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absence jasné vize využití 

ICT 

     

nedostatek metodických 

materiálů pro málotřídky 

     

nedostatek času učitelů      

 

 

Následující volné otázky zodpovězte co nejvýstižněji svými slovy tak, aby bylo 

možné získat dobrý obrázek o situaci na vaší škole. 

10.  Jak hodnotíte celkovou úroveň ICT na vaší škole? (Co máte a co naopak 

postrádáte? S čím jste spokojeni a s čím nikoli?) 

 

 

11. Jaké  způsoby a formy využití ICT byste ve vaší škole považovali za 
perspektivní cíle do budoucna a jak  byste chtěli těchto cílů  dosáhnout?  

 

 

12. Jaké hlavní překážky (bariéry) stojí, dle Vás, v cestě dosažení těchto cílů? 

 

 

13. Jaká opatření by bylo třeba udělat (co zajistit, změnit, apod.), aby mohly 

být tyto překážky překonány a cílů mohlo být dosaženo? 

 

 

 

14. Do jaké míry přispělo vaše studium  pedagogické fakulty nebo jiného  

vzdělávacího  institutu k tomu, abyste mohli dobře využívat ICT techniku 

ve školách? 
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15. Jak vidíte budoucnost málotřídek? označte křížkem 

 určitě se 

udrží  

udrží se nejsem 

si jista 

spíše 

zaniknou 

     

 

16. Jste absolventem manažerského studia ? označte křížkem 

ANO  

NE  

 

 

17. Jste příznivcem tradiční či moderní výuky? označte křížkem 

 spíše 

tradiční  

spíše 

moderní 

moderní 

Jste příznivcem tradiční 

či moderní výuky? 
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Příloha č. 2 

 

Odpovědi na volné otázky 

 Jak hodnotíte celkovou úroveň ICT na 

vaší škole? (Co máte a co naopak 

postrádáte? S čím jste spokojeni a s čím 

nikoli?) 

Jaké  způsoby a formy 

využití ICT byste ve vaší 

škole považovali za 

perspektivní cíle do 

budoucna a jak  byste 

chtěli těchto cílů  

dosáhnout? 

Jaké hlavní překážky (bariéry) stojí, 

dle Vás, v cestě dosažení těchto cílů? 

Jaká opatření by bylo třeba 

udělat (co zajistit, změnit, 

apod.), aby mohly být tyto 

překážky překonány a cílů 

mohlo být dosaženo? 

Do jaké míry přispělo vaše 

studium  pedagogické fakulty 

nebo jiného  vzdělávacího  

institutu k tomu, abyste mohli 

dobře využívat ICT techniku ve 

školách? 

2. Velmi dobrá – máme 1 interaktivní 

tabuli, chtěli bychom ještě jednu 

s dataprojektorem, abychom měli 

v obou kmenových třídách toto 

vybavení. Obě mladší kolegyně mají 

velmi kladný vztah k této technice, takže 

se mohu kdykoliv na něco optat či se od 

nich učit. 

Ještě častější  zařazování 

IT do výuky. 

 

Nedostatek financí na nákup nové IT 

techniky. To, co jsme teď zakoupili, 

máme jen díky různým grantům a 

dotacím 

Potřebovala bych více času či 

delší pracovní den, abych 

mohla sedět stále u internetu 

a hledat, jaký grant kde kdo 

vyhlašuje na toto téma. Jsem 

též vděčná kolegyním, pokud 

vždy přijdou s nějakým 

nápadem, jak bychom mohli 

nějaké další zařízení získat. 

Já studovala v době, kdy ještě 

žádné počítače nebyly, takže 

veškeré své znalosti a 

dovednosti jsem získala 

následně v různých typech 

kurzů či školení či 

sebevzděláváním.  V současné 

době jsem absolvovala kurz 

práce v Power Pointu, abych 

mohla tvořit do šablon DUMy. 

3. Úroveň ICT hodnotíme jako velmi 

dobrou a dostačující. Jsme dobře 

vybaveni moderní technikou, ale na 1. 

stupni nemůže být na 1. místě. 

Nemůžeme vést děti jenom k tomu, aby 

Do budoucna nic nového 

v oblasti ICT neplánujeme, 

protože v současné době 

máme vše, co 

potřebujeme – 

  Mladí učitelé ovládají ICT bez 

problému, pro starší je to otázka 

samostudia. 

 



 

 
 

seděly před počítačem. Pedagogové mají 

zájem o využití ICT v hodinách,  nedělá  

jim problém zpracovat ani využívat 

digitální učební materiály. Materiálů 

máme nadbytek, nestíháme ani vše 

využít.  

Interaktivní tabule jsou velice přínosné.  

interaktivní tabule, 

notebooky, dataprojektor, 

počítače pro žáky, CD 

přehrávače, výukové 

programy. 

 

4. Počet žákovských stanic je vyhovující a 

tři učebny s interaktivní tabulí rovněž. 

Žáci plně nevyužívají tiskárnu – vysoké 

náklady na tisk. 

 

Interaktivní výuka při 

využití multimediálních 

technologií 

 

Překážky jsou jen časové – stanovení 

cílů a následně dosažení cílů 

 

DVPP – abychom nebudovali 

něco, co neumí učitel použít 

 

Jde o zásadní faktor, který je 

nutno doplňovat samostudiem. 

 

5. ICT odpovídá našim podmínkám a výuce 

naprosto stačí. 

 

Fajn by byly počítače 

rovnou ve třídách, ale je 

to přepych 

 

Finance 

 

Získat dotace 

 

Nijak, vzdělávám se sama ve 

volném čase 

 

6. Na průměrné úrovni – nemáme ještě 

interaktivní tabule. 

 

Zavedení interaktivních 

tabulí. Z fondů EU. 

 

Pouze nepříjemná  administrativa a 

nutnost školení učitelů – práce 

s tabulemi. 

 

Využijeme EU fond Peníze do 

škol , vyškolíme učitele. 

 

Rozhýbalo stojaté vody, 

poukázalo na nutnost ICT 

gramotnosti u učitelů, význam 

prezentace školy pomocí web. 

Stránek atd. 

7. 18. úroveň ICT na naší škole je 

střední. Máme zažádáno o 

projekt Peníze EU školám, tak 

Určitě výukové programy 

pomocí interaktivní 

tabule, prezentace, využití 

počítačů v kroužku a 

finance a kvalifikovaný učitel ICT 

 

Tak finance do budoucna pro 

školství nevidím moc růžově 

a na kvalifikovaného učitele 

ICT tady není úvazek, takže 

Studovala jsem době, kdy byly 

počítače teprve na počátku ve 

školách, takže tehdy u mě nijak. 

V současné době využívám já i 



 

 
 

snad se vybavenost pak zlepší. 

 

volnočasových aktivitách 

dětí 

snad jen školení stávajících 

učitelů. 

mí kolegové nabízených školení 

ICT. 

 

8. ICT odpovídá našim podmínkám a výuce 

naprosto stačí. 

 

Fajn by byly počítače 

rovnou ve třídách, ale je 

to přepych 

 

Finance 

 

Získat dotace 

 

Nijak, vzdělávám se sama ve 

volném čase 

 

9.     Pokud bych si nedoplnil 

aprobaci o „Učitelství 

informatiky na ZŠ a S“,  tak mi 

fakulta nedala nic. 

 

10. díky fondu EU školám se naše škola v 

této oblasti mohla velmi rozvinout. 

Každá třída teď disponuje interaktivní 

tabulí a má k dispozici 1 počítač na dva 

žáky. Do budoucna budeme rádi, když 

tento trend udržíme s rozpočtovými 

penězi. 

 

Samostatná práce dětí, 

skupinová práce, práce 

nad školním časopisem, ,v 

kroužcích, nabídka 

veřejnosti.... 

 

Zatím je nevidím, máme vstřícné 

zastupitelstvo i starostku. Do 

budoucna snad jen málo peněz ze 

strany státu. 

 

Co na to říct?? 

 

Jen málo. 

 

11. ICT pro nás není vším, proto považujeme 

úroveň na naší škole za velmi dobrou. 

 

Využití jako doplňkové 

formy učiva, zpestření 

výuky, jako pomůcka pro 

integrované žáky… 

Čas pedagogů, placený ICT 

koordinátor, nutnost stálé inovace 

počítačů. 

               Zajištění stálých 

dotací z MŠMT na placení 

školního informatika a nákup 

nových počítačů a programů. 

        Na fakultě jsem využití ICT 

bohužel nestudovala.  Dle 

situace se učím sama.  



 

 
 

    

12. Máme 10 počítačů a prozatím 2 

interaktivní tabule (na podzim z dotace 

EU peníze školám budeme mít třetí IT). 

Potřebovali bychom počítače do všech 

tříd – větší  využití  při práci ve 

spojených ročnících. 

Cílem do budoucna je 

umět pracovat 

s interaktivní tabulí a co 

nejvíce ji využívat ve 

výuce. Absolvovat školení 

a semináře, které nás 

naučí s IT pracovat, 

sebevzdělávání v oblasti 

IT. 

Finance a nedostatek času pedagogů 

 

 V době mého studia nás učili 

zacházet pouze 

s magnetofonem, gramofonem 

apod. 

 

13. Vlastníme 11 notebooků, 2 interaktivní 

tabule. Chybí nám ještě dostatečné 

množství výukových programů. 

 

 Nedostatek financí 

 

Zvýšení normativu NIV na 

žáka 

 

Studium jsem absolvovala 

v době, kdy se ICT technika ve 

školách nevyužívala 

 

14. nově vybavená učebna, chybí 

interaktivní tabule (letos bude dodána), 

sluchátka k PC, výukové programy 

 

Využití interaktivní tabule, 

vzděláni v oblasti IT 

 

Malý zájem učitelů, finance 

 

Získání dotací, sehnání 

sponzora, ohodnocení učitelů 

Téměř nijak, učím se sama 

 

15. Máme vybaveny 2 ze 3 učeben po 8 PC 

s přístupen na internet a s výukovými 

programy, 3 učebny jsou vybaveny 

interaktivními tabulemi. 

Postrádáme technickou podporu a 

ucelený systém, který by spojoval 

všechny komponenty do funkčního celku 

Vytvoření systému 

testování žáků, 

prezentace učiva 

dostupné po internetu, 

komunikace s rodiči po 

internetu. Do budoucna 

toho dosáhneme 

zajištěním technické 

Čas a peníze. 

 

Snížení zbytečné 

administrativy, která zabíjí 

spoustu času a získat 

dostatek peněz od 

zřizovatele, příp. od státu, 

které s sebou neponesou 

zátěž dalších desítek hodin 

 



 

 
 

– tj. žákovská PC s interaktivními 

tabulemi, vnitřní síťový okruh s úložišti, 

systém pro testování žáků, webové 

rozhraní pro komunikaci s rodiči a 

veřejností. 

 

podpory a využitím již 

existujících materiálů a 

jejich zakomponováním 

do jednotného systému. 

 

strávených nad vykazováním. 

 

16. V každé kmenové učebně využíváme 

vizualizéry s dataprojektory, připojení 

k internetu, učitelské PC+ žákovské PC. 

Nemáme interaktivní tabule, ale zatím je 

žádná učitelka při výuce nepostrádá! 

Počítačovou učebnu máme vybavenou 

14PC (pouze 3 máme starší 4let)  a je 

postačující, výuka informatiky je 

v 5.ročníku a třída se na výuku dělí. 

Vyučování s počtem žáků do 10 je 

efektivní. 

 

Tak jak máme nastavené 

využívání ICT ve škole je 

podle nás efektivní, ale jde 

o průběžné zařazování 

aktualizovaného softwaru 

a hardwaru. 

Cílem v budoucnu je i 

pořízení interaktivní 

tabule.    

 

Dostatek financí při výměně 

zastaralých PC a pro pořízení 

interaktivní tabule, s jejím nákup 

otálíme, protože její využívání při 

stávajícím vybavení tříd technikou 

nebude efektivní. 

 

Stanovit jakou důležitost má 

ICT v životě školy, seznámit 

s tím zřizovatele při 

sestavování rozpočtu; zapojit 

další subjekty z obce pro 

sponzorování školy. 

Dotační programy (peníze 

EU) při složitosti a časové 

náročnosti evidování a 

zpracování  zatím 

nevyužíváme.  

 

Celý pedagogický sbor prošel 

ICT vzděláváním na úrovni „P“. 

 

17. Přiměřená úroveň 

 

Rozšíření možností ICT 

prostřednictvím 

interaktivní tabule. 

 

Finance 

 

Získat finance jiným 

způsobem než přes dotace 

EU!  MŠMT by samo mělo 

přispět na základní 

vzdělávání, přidělit školám 

podle daných měřítek, 

pravidel částky na zkvalitnění 

výuky.  

Umožnilo získat základní 

dovednosti, vše ostatní je na 

pedagogovi samotném. 

 



 

 
 

 

18.      

19. Máme na 8 dětí 5 počítačů, což je dobré. 

Přímo ve třídě mohou pracovat u 4 

počítačů, tzn. po dvojicích.  Potřebovali 

bychom projektor. 

 

 S interaktivní tabulí nepočítáme, 

protože pro tak malý počet žáků mi to 

připadá příliš nákladná investice-prý 

nestačí jen tabule, často se musí 

měnit i počítač a další zařízení k tomu 

potřebná. 

žádné 

 

Studium PF mi v této oblasti 

bohužel nic přinést nemohlo-

počítače jsme skoro v té době 

neznali…. 

 

20. Úroveň ICT-velmi dobrá. Postrádáme 

finanční prostředky na rozvoj, opravy. 

 

ICT techniku využíváme 

při výuce /v ŠD, při výuce 

dospělých-organizuje OÚ/ 

přes 10 let, IAT 4 roky. 

Vždy na 1. místě jsou to finance. 

 

Nevím, co bych měla napsat. 

Dnes jsem se vrátila z krajské 

porady. Mimo jiné se ONIV 

krátí cca o 30 %.  O jiných 

možnostech kromě“ EU“  

nevím. 

 

Jelikož jsem PF končila v roce 

1979 – vzdělání ICT  = 0. 

Dobré vzdělávání  v oblasti ICT – 

NIDV, KCVJŠ Plzeň.  

 

21. Máme ve 2 třídách celkem 10 nových PC 

stanic pro žáky + PC učitelský, každý 

vyučující má svůj notebook, v každé 

učebně promítací plátno, 1 

dataprojektor na pojízdném stojanu, 

multifunkční barevnou tiskárnu, kopírku, 

scenner. 

Postrádáme internetovou tabuli – 

zakoupíme do konce roku. Více PC ve 

školní družině – žáci rádi vyhledávají 

informace k daným projektům na 

Využití interaktivní tabule 

ve výuce. Nákup. 

Vzdělávaní učitelů, tvorba, 

nákup materiálů. 

Příprava na vyučování, 

komunikace žáků 

prostřednictvím 

PC.Vzdělávání učitelů na 

dálku ( e-learning aj 

Částečně finance, částečně chuť 

pedagogů. 

 

Využít grantů, vzdělávat 

pedagogy, motivovat je. 

 

Žádnou měrou. 

 



 

 
 

internetu. 

 

 

22. Na 3 třídy a 1 PC učebnu máme 13 

počítačů, 3 notebooky a 3 interaktivní 

tabule. 

Myslím, že již dnes plně 

využíváme a i nadále 

využívat budeme. 

 

Nemáme překážky. 

 

 V době mých studií nebylo….. 

 

23. Celková úroveň na malotřídní školu je 

velmi dobrá, hodně jsme nakoupili ze 

sponzorských dotací. Potřebujeme 

dokoupit  ještě 6 ks notebooků, jsou pro 

využití ve všech třídách nejrychlejší. 

Máme 3 dataprojektory, z fondů EU 

budeme kupovat interaktivní tabuli a 

novou velkou kopírku.  Máme velkou 

zásobu výukových programů, ale na 

technice náš ŠVP není postaven. 

Pedagogům chybí čas, práce na 

malotřídce je velmi náročná. 

 

Formy využívání ICT jsou 

na dostačující úrovni, 

chceme vybavit školu 

interaktivní tabulí a 

vyškolit pedagogy na práci 

s těmito programy. 

 

Malá finanční podpora z MŠMT, málo 

času pedagogů. 

 

Posílit financování např. 

externích pracovníků ICT ze 

státního rozpočtu. 

 

Pedagogickou fakultu jsem 

absolvovala v době, kdy 

počítače či mobily byly snem 

(1974). Využívat počítačovou 

techniku mě naučila hlavně 

dcera a taky školení v rámci 

DVPP, které je ale nedostačující 

a nákladné(opět čas a finance). 

 

24. Velmi dobrá úroveň ( vybavená 

počítačová učebna s 10 počítači, 

interaktivní tabule s veškerým 

příslušenstvím v obou kmenových 

třídách, notebooky v obou učebnách, 

jsme spokojeni a pracujeme se vším ) 

Aktivně využívat ICT 

techniku ve vyučovacím 

procesu při procvičování 

učiva nebo při soutěžích a 

hrách v úvodu vyuč. hodin 

( 5- 10 minut) 

Pouze finanční 

 

Posílit financování 

malotřídních škol ( ONIV) 

 

V době mého studia na 

pedagogické fakultě mi nebyly 

poskytnuty potřebné znalosti 

v oblasti ICT techniky, veškeré 

informace a znalosti jsem 

získala teprve později účastí na 

kurzech DVPP týkajících se této 



 

 
 

  problematiky ( organizoval NIDV 

Zlín) 

 

25. Vybavenost technikou ICT je dobrá, 

postrádáme kvalitní softwarové 

vybavení. 

 

nevím 

 

Finanční prostředky 

 

Sehnat finanční prostředky. Asi z poloviny. 

 

26. Interaktivní tabule během jara budou ve 

všech třídách.  Potřebovali bychom asi o 

3-4 počítače více, ale není místo.- 

 

Využití interaktivních 

tabulí. Procvičování na 

počítačích. 

 

Místo pro další počítače. 

 

V každém případě větší 

místnost. V současné době 

neřešíme. Do budoucna. 

 

Velice málo, poněvadž v době 

studia na vysoké škole taková 

předměty nebyly. 

 

27. Velmi dobrá 

 

Chceme zřídit jazykovou 

učebnu (v návaznosti na 

PC učebnu) 

 

finance 

 

            financování 

 

nijak 

 

28. V našich podmínkách jsme nyní dosáhli 

maxima. Máme interaktivní tabuli a 6 

počítačů, které máme přímo ve třídě. 

Více bychom kvůli prostoru ani mít 

nemohli, ale při našem počtu žáků nám 

to vyhovuje a dostačuje. Tento rok se 

díky tomu výuka velmi zpestřila, je pro 

děti zajímavější a zábavnější. V rámci 

možností ji plně v hodinách, o 

Jediné co bychom 

potřebovali jsou výukové 

materiály, programy. 

Z finančních důvodů si jich 

moc vzhledem k jejich 

ceně nemůžeme dovolit. 

V současné době se nám 

díky sponzorským darům 

rodičů podařilo dva 

FINANCE!!!! 

 

 Návštěva seminářů  zabývajících 

se touto problematikou, rady a 

zkušenosti ICT koordinátora, 

samovzdělávání. 

 



 

 
 

přestávkách, občas i ve ŠD využíváme. 

 

zakoupit.  Pro další nákup 

se budeme snažit vyšetřit 

nějaké peníze z rozpočtu, 

využít ještě finanční 

z projektu EU, sponzorské 

dary,… 

 

29. Situace je velmi dobrá, samozřejmě je 

stále co zlepšovat 

 

Jedině získat stabilní int. 

tabuli i do poslední třídy 

(využíváme zde 

„přenosnou“), obnovit 

počítače v 1. třídě. 

 

Zatím finanční situace 

 

Neřešit akutní a nenadálé 

opravy a tím ušetřit nějaké 

peníze 

 

NIJAK! 

 

30. Díky EU peníze školám máme veškeré 

vybavení. Chybí nám koordinátor ICT  

/nikdy mít nebudeme/ a čas. 

 

Cílem je používat ICT 

techniku při všech 

předmětech. 

 

Nedostatek žáků – a tím i učitelů. 

 

Snažíme se spolu s obcí 

změnit dopravní obslužnost 

obce – z vedlejší obce není 

spojení 

.A mít v obci více bytů pro 

mladé rodiny. 

 

Velmi málo. 

 

31. S úrovní ICT v naší škole jsme spokojeni. 

V každé ze dvou tříd jsou k dispozici čtyři 

počítače s připojením k internetu a 

s mnoha výukovými programy. Při výuce 

Stávající situace mi přijde 

dostačující. 

 

  Studium na pedagogické fakultě 

mě přesvědčilo, že je dobré 

používat různé učební pomůcky, 

včetně různého technického 

zařízení. Používání stále nových 



 

 
 

používáme také interaktivní tabuli. 

 

a nových věcí  je jen potřeba 

reagovat na požadavky rodičů, 

žáků a snaha o atraktivní a 

efektivní výuku. Velkou roli 

v tomto hraje samostudium a 

snaha poznávat nové věci. 

 

32. Chceme pořídit ještě jeden vizualizér a 

do 2 tříd koupit cca 5 ultrabooků.  

 

ICT v různých formách 

používat alespoň nějaký 

čas každý den, každou 

hodinu.  

 

Částečně nedostatek financí, 

částečně jistá neochota pedagogů 

používat ICT v hodinách. 

 

Dostatek ICT, kvalitně 

připravené školení pro 

všechny pedagogy přímo 

v jejich prostředí – ve třídách. 

 

PF nijak, FS 1 nijak, SVPP docela 

dobře. 

 

33. Máme 2 učebny. Vybavení: 8 PC pro 

žáky, 1 PC a 4 notebooky pro učitele, vše 

kromě 1 zastaralé, v 1 třídě interaktivní 

tabule, plánujeme nákup 2. interakt. 

tab. z EU peníze školám, 2 staré tiskárny, 

kopírka. Využíváme výukové programy 

Terasoft pro žáky. 

Máme velkou chuť pracovat s IT, učitelé 

prošli školením, rádi bychom využívali 

další možnosti (např. hlasovací zařízení, 

vizualizér, notebooky pro žáky, 

multimediální učebnice, e-learning pro 

žáky, další výukové programy), ale 

nemáme na ně finance. 

Rádi bychom využívali – 

viz výše.  Musíme na ně 

ale sehnat finanční 

prostředky. 

 

Nedostatek financí. 

Velmi zápolíme s obcí o finance na 

provoz. Na ICT prostředky nezbývají. 

 

       Finance budeme shánět 

z grantů, sponzorské dary a 

od zřizovatele (to je ale 

nereálné). 

 

Mé studium nemělo žádný vliv 

na využívání ICT, vše jsem se 

musela naučit sama a na 

školeních. 

 



 

 
 

 

34. Máme vše, co potřebujeme, pořídili 

jsme z dotací EU-peníze školám 

 

   Žádnou měrou nepřispělo, 

jelikož jsem studovala 

v 90.letech min. století 

Potřebné informace jsme získaly 

v kurzech a učíme se stále. 

 

35. ICT na naší škole je na dobré úrovni. 

Máme vybavenu poč. učebnu novými 

počítači, nové interakt. tabule ve 

třídách. Spíše postrádáme vetší prostor 

tříd z důvodu umístění techniky. 

 

Mít více kvalifikovaných 

pedagogů 

 

V mnoha školách finanční problémy, 

protože na malotřídní školy se špatně 

pohlíží a úroveň v některých těchto 

školách je určitě vyšší než ve velkých 

školách, což veřejnosti není vůbec 

známo. 

 

Ze strany minister. školství a 

jiných institucí více se 

zamyslet nad prací malotř. 

Škol. 

 

Studium moc ne. Spíše se 

vzdělávám sama. 

 

36. Velmi dobře – vše moderní máme, 

peníze na postupnou obnovu bude těžké 

sehnat. 

 

Žákovské notebooky pro 

dvojice. Jak toho 

dosáhnout? Sehnat 

peníze, což bude oříšek. 

 

Peníze  

 

Pořád otravovat všemožné 

sponzory, což zatím funguje. 

Rada – nepodceňovat 

hospodu, mám zde dobré 

výsledky. 

 

Nijak 

 

37. Výborně, velmi nám pomáhá při 

organizaci výuky v odděleních. 

 

PC, Interaktivní tabule 

 

Žádné 

 

 Výrazně. Ale jde asi o to,že 

původním povoláním jsem Ing. 

Ekonomie. 



 

 
 

 

38. 4 PC a  tiskárna z Indoše, 2 notebooky 

z ONIV., 1 PC sponzorskáýdar, 1  PC na 

administrativu a kopírka z obce.  

Postrádáme novější vybavení  : Indoš PC, 

sponz.dar a administr PC, kopírka a 

tiskárna stáří 8 let. Interakt.tab.zatím 

nemáme, čekáme na peníze z EU. 

Z důvodu menšího prostoru ve třídě, 

chceme zrušit stol.PC a nakupovat 

notebooky do lavic, pořádnou kopírku, 

tiskárnu, fotoaparát, kameru.  Vše řešit 

bezsíťovým způsobem. 

 Peníze 

 

Peníze z grantů paušálně 

přeřazovat do ONIV a přímo 

dávat školám, ne přes 

projekty, které jsou pro 

malotřídky málo dostupné. 

 

Nijak výrazně. Na vzdělávání 

není moc času, vzdělávací 

instituce organizují převážně 

akce v  

Dopoledních hodinách a ty akce 

jsou stejně příliš drahé, aby si je 

na malotřídkách s nízkými ONIV 

na DVPP mohli dovolit. 

 

39. Díky dotacím z EU jsme byli schopni 

dovybavit školu další technikou. 

Vzhledem k velice náročné práci při 

spojených pěti ročnících a absenci 

počítačové učebny je dosti technicky i 

fyzicky nemožné používat ICT v mnoha 

hodinách. 

 

Chtěli bychom více 

používat interaktivní 

tabuli, začít vyučovat 

informatiku jako 

samostatný předmět. 

 

Ohromná časová náročnost práce 

učitele a ředitele v jednom, malý uč. 

sbor, špatné možnosti dalšího 

vzdělávání/ nemá za nás, kdo učit/. 

 

Více finančních prostředků 

na přijetí dalšího kolegy, lepší 

organizace výuky, naše 

samovzdělávání,… 

 

Vůbec, moje praxe je 12 let, 

ředitelkou jsem  čtvrtým rokem 

a nevzpomínám si, že bychom o 

tomto tématu hovořili. 

 

40.                V obou třídách máme 

interaktivní tabule, potřebovali bychom 

více pc pro žáky a hlavně více 

času....málo zaměstnanců-mnoho 

povinností. 

Větší využití techniky 

 

Čas a málo lidí 

 

Podpora málotřídních škol 

 

žádné 

 



 

 
 

 

41. úroveň dobrá, učitelky nemají rady 

techniku 

 

Kéž by p. uč. Využívaly 

interak.  tabule ve 

třídácha chtěly se v tom 

dále zdokonalovat 

 

p.uč. nemají rády techniku 

 

Víc času, klidu a pohody při 

práci v malotřídní škole. Ne 

stále jen něco plnit pro 

nadřízené – etická výchova 

dopravní výchova 

enviromentální výchova, 

multikulturní výchova ….. 

V době mého studia počítače 

nebyly 

 

42. Počítačové vybavení je solidní. Je málo 

času na větší využívání při výuce. 

 

Více interaktivní výuky, 

zapojit evropské peníze, 

proškolit učitele. 

 

Všechno se na počítačích učit nedá.   

 

Redukce učiva? Nepřispělo.  Člověk si musí 

vzdělání doplňovat v kurzech. 

 

43. Z dotace EU v současné době je škola 

dobře vybavena (funkční PC, 2x IT 

zařízení, kopírka, SW). Problém je 

s připojením internetu (bezdrátové- 

nelze řešit jiným způsobem , v naší 

oblasti přetížení kabelového systému- 

riziko nefunkčnosti  pro testy apod.) 

Problémem je i údržba sítě – v případě 

problémů není možné zajistit okamžitě 

nápravu – správa sítě zajišťována 

smluvně s časovými prodlevami. 

 

Využití výuk. SW, DŮM-

pokračování v tvorbě, 

využití internetu – 

UDRŽITELNOST 

SOUČASNÉHO STAVU! 

 

finance 

 

Změna ministra školství  za 

kvalifikovaného člověka , 

zaražení korupčního 

jednání….atd. 

 

Odhaduji na 10 – 20 % 

 

44. Vynikající. V každé třídě máme  inter. Ovládat dokonale všechny 

možnosti práce s tab.--- 

Zastup na školícího se učitele. Peníze na zástup. Praktické ukázky, ale praxe je 



 

 
 

tab a počítače. 

 

školení 

 

 pouze o tom, zda učitel chce. 

 

45. V mezích naších možností je dobré 

úrovni. Přístup žáků k internetu. 

Postrádáme koordinátora ICT 

(nedostatek finančních prostředků) a 

jasnou koncepci výuky ICT pro 

malotřídní školy. 

 

Využití počítačů ve výuce 

ostatních předmětů. 

 

Nedostatek finančních zdrojů na 

pořízení výpočetní techniky, chybějící 

zázemí (počítačová učebna). 

 

Podpora malotřídních škol 

s ohledem na jejich specifika, 

nahlížet na ně jako na 

nezastupitelnou součást 

základního školství.  

 

Seznámeni jsme byli okrajově. 

Bylo nutné další samostudium a 

absolvování odborných 

seminářů. 

 

46. IT technika na naší škole je na velmi 

dobré úrovni, je využívána žáky i 

pedagogy během vyuč. hodin, dle 

nutnosti a potřeby, k dispozici je přístup 

k internetu. 

 

Za perspektivní vidím 

inovaci a modernizaci IT 

techniky (podmínkou je 

dostatek financí) 

 

  Vzdělávací kurzy jsou pedagogy 

navštěvovány, velký díl má 

samostudium učitelů, avšak je 

neustálý deficit času – oblast  

vzdělávání velká. 

 

47. Úroveň ICT v naší škole je dobrá. Jen mi 

přijde, že interaktivní tabule a její využití 

se příliš zveličuje. Používáme ji občas na 

doplnění učiva, zpřehlednění. Jinak když 

jsou dva ročníky to ani nejde. Navíc je 

účelnější, když děti pracují manuálně 

s pomůckami, které má každý žák.  Pak 

pracují všichni a ne jen ten, kdo je u 

„tabule“.  

Myslím, že ICT využíváme 

dostatečně a dál bychom 

jen přivítali další možnosti 

vzdělávání v této oblasti. 

Bohužel jsme omezeni 

finančními prostředky i 

dojížděním. 

 

 Zvýšit možnosti ONIV. 

 

Nijak, většinou pomocí kurzů a 

hlavně metodou pokus-omyl, 

pomoc přátel. 

 



 

 
 

 

48. To, co máme, nám plně vyhovuje. Do 

budoucna asi budeme postrádat druhou 

interaktivní tabuli. 

 

Využít stávajících 

možností – výukové 

programy v hojnějším 

počtu. 

 

Finance 

 

Posílit ONIV v rozpočtu, aby 

se nemuselo „žebrat“ u 

sponzorů, případně platit ze 

svého. 

 

Nepřispělo mi nijak, protože 

jsem studovala v době, kdy se 

počítače ještě nevyužívaly. Vše 

jsem musela nastudovat při 

práci a „za pochodu“. 

 

49. Dobrá, mám ve dvou třídách interaktivní 

tabule a v jedné třídě PC pro polovinu 

žáků. Práce s veřejným úložištěm, 

materiály k výuce uloženy na webu. 

Zatím jsem spokojena. Líbili by se mi pro 

žáky iPady. 

 

Maximální využití alespoň 

v 1/3 výuky denně ve 

všech předmětech a všemi 

vyučujícími. 

 

Neochota vyučujících. Nedostatek 

času, zatížení 

administrativní…Nedostatek financí 

pro pg i další rozvoj.  

 

Motivace pg (třeba i finanční) 

a překonání obav z této 

práce. Zajistit finance. 

 

Mám vystudováno studium ICT 

koordinátora – maximální 

využití. Hlavně i můj zájem. Pg 

fakulta mi nedala nic. 

 

50. Zastaralá počítačová technika- v nejbližší 

době obnova z fondu EU 

 

U nás jsou počítače 

součástí výuky 

 

  nepřispělo 

 

51.  díky modernizaci školy 

máme dobré podmínky 

pro maximální využití ve 

všech oblastech 

 

nedostatek financí, času, spojené 

třídy, usměrnit děti (PC nejsou jen 

hry…) 

 

reformovat školství = vrátit 

se k tomu, co se osvědčilo, 

zůstat  nohama na zemi, 

neorientovat se jen a pouze 

na IKT, ale požívat i jiné 

metody a hlavu 

vzhledem k věku (44) – nijak 

 



 

 
 

 

52. Momentálně jsme naprosto soběstační, 

máme cca 1 – 2 roky staré pc, 

interaktivní tabuli, nově koupenou 

kameru, fotoaparát, přehrávací zařízení, 

ozvučení… 

Určitě nám budou chybět peníze na 

pravidelnou obnovu, ale to asi každé 

škole. 

PC a ostatní techniku běžně při 

vyučování využíváme. 

 

Momentálně mě napadá 

pouze zvýšení 

interaktivních programů 

do výuky, aby vše 

nemuseli vytvářet jen 

učitelé. 

 

ONIV, sponzorské dary. 

 

Změna ministra ! 

 

Vůbec. 

 

53. Z prostředků EU byly zakoupeny do 

obou kmenových tříd interak.tabule. 

Vzhledem ke stáří PC je jejich vybavení 

nedostatečné. Letos bude z financí EU 

zakoupeno 11 počítačů. 

 

Letos bude zakoupeno 11 

počítačů z prostředků EU - 

,,Peníze do škol“ 

 

Letos bude provedena 

elektroinstalace v celé budově 

 

Nová elektroinstalace bude 

provedena z prostředků OÚ a 

pod jeho dohledem. 

 

Za našich dob výuka  PC na ped. 

fakultách ještě neprobíhala. 

Počítačové kurzy PI, PII,… před 

7- 9 lety, specializována školení 

od firmy dodávající IT a školení 

pro využití počítačové techniky 

 

54. Dobrá úroveň. Mizivé znalosti některých 

kantorů v oblasti ICT. 

 

Těžko odpovědět 

stručně 

 

Finance. 

 

Zpřístupnit zdroje financí pro 

školy plošně, ne je složitě 

získávat z grantů a tím 

podporovat firmy, které na 

tomto systému lobují. 

Nijak. 

 



 

 
 

 

55. Po realizaci „Šablon“ dobrá 

 

Výukové programy jako 

alternativa práce ve 

spojených třídách,  

Interaktivita jako jedna 

z metod, celý den to děti 

také omrzí 

 

Nedostatek času na propracovanost 

hodin 

 

 Spíš vlastní samostudium a 

kurzy, léta praxe 

 

56. Máme vše, co potřebujeme, jen ne 

dostatek času. Je vybavení, je dostatek 

znalostí, je zájem o práci s ICT ze strany 

učitelů i žáků. Příprava na práci s ICT, 

hlavně s interaktivní tabulí, je časově 

náročná, pokud chceme odvádět kvalitní 

práci 

 

Běžné užívání ICT ve výuce 

učiteli i žáky. Dovybavení 

školy ICT ve všech třídách. 

Jak dosáhnout? Podle 

množství finančních 

prostředků, takže jak to 

půjde.  

 

V současné době existenční nejistota. 

Žádejte zřizovatele o peníze na ICT, 

když denně slyšíme o změně způsobu 

financování regionálního školství, tím 

pádem o hrozící likvidaci málotřídních 

škol. 

 

Změna ministra školství a 

potažmo celého 

byrokratického aparátu. 

Získat jistotu, že školy a žáci 

jsou pro stát důležití a že 

učitelé budou mít jistotu 

existence školy a klid na 

práci. 

 

Určitě aspoň 50 %. Hodně si 

člověk musí vyzkoušet sám, aby 

se naučil. Je ale potřeba 

odborníků, kteří poradí, jak na 

to. 

 

57. Úroveň ICT na naší škole hodnotím jako 

dobrou, máme ji dobře vybavenou, 

postrádáme vybavenost pedagogů 

výpočetní technikou a znalostmi v jejím 

užívání. 

 

Určitě připojení 

k internetu ve všech 

třídách, využití 

interaktivních tabulí.  

 

Neznalost učitelů v obsluze 

nainstalovaných zařízení, málo peněz 

na financování. 

 

Školení ped. pracovníků, 

využití dotací, navýšení 

rozpočtu z obce. 

 

V dnešní době je znalost této 

techniky nezbytná daleko před 

vstupem na vysokou školu, 

takže míra přispění je 

minimální. 

 

58. Celkem jsme spokojeni- 8 stanic pro 8 Používání interaktivní Peníze!!!  PF – vůbec 



 

 
 

žáků je víc než dostačující. Interaktivní 

tabuli nemáme, pořídíme brzy z peněz 

EU. 

tabule ve výuce. 

 

 Různé kurzy ohledně ICT- dříve 

pořádané AutoContem 

 

59. Vzhledem ke stávajícímu  počtu žáků 

máme velmi dobré materiální vybavení. 

 Ve srovnání s městskými 

školami (co se týká 1. st.) mají naši žáci 

daleko více  možností a 

příležitostí k práci s ICT. Postrádáme 

koordinátora ICT. 

 

Využití při seznamování 

s novým učivem a při 

indiv. přístupu k jednotl. 

žákům (vzhledem k jejich 

schopnostem a 

možnostem) 

Nedostačující zdatnost uč. při práci 

s interaktivní  technikou, chybějící 

koordinátor ICT. 

 

Vyslat uč. na příslušná 

školení, na která však nejsou 

finance a je velmi malá 

možnost  z hlediska dopravní 

obslužnosti. 

V době mých studií jsem se 

s technikou tohoto typu téměř 

nesetkala… 

 

60. Myslím, že úroveň vybavení ICT na naší 

škole je nadprůměrná – na dva žáky 

připadá 1 PC. Máme 2 interaktivní 

tabule. Vybavenou počítačovou učebnu 

s 14 tenkými klienty a serverem 

 

Máme v úmyslu dovybavit 

zbývající dvě třídy IT a 

tuto techniku nabídnout 

veřejnosti obce. 

 

Zatím finance. 

 

Získání evropských peněz a 

dokončit jednání se 

sponzory. 

 

V tomto ohledu bylo ped. 

vzdělání k ničemu.   

 

61. Počítačů máme dostatek, ale zastaralé, 

chtěli jsme obnovit počítačovou 

základnu z EU dotací, ale zatím bylo 

financování pozastaveno. Nevíme tedy 

zda a kdy se nám modernizace podaří. 

 

Využíváme interaktivní 

techniku, ale chybí mi 

možnost ovládání a 

kontakt s tabulí na dálku, 

kdy by děti nemusely 

docházet přímo k tabuli. 

 

Nedostatek financí a dle informací ne 

příliš dokonalá technika v tomto 

směru. 

 

Pokrok ve vývoji ( možná jsou 

mé informace již zastaralé) 

dostatek financí 

 

Protože jsem již starší osoba, na 

PF se výuka nerealizovala. 

 



 

 
 

62. Jsme spokojeny s vybavením. V rámci 

dotace „EU peníze školám“ jsme školu 

vybavily interaktivními tabulemi, 

počítači,projektory…  

 

DUMy na interaktivní 

tabuli. 

 

  Informace 

 

63. V současné době máme vše, co je 

k výuce třeba. Postrádáme pouze 

metodiku a nějakou vhodnou učebnici 

informatiky, která by odpovídala úrovni 

žáků v 5. ročníku. Dle ŠVP máme výuku 

od 5. ročníku. 

 

Vzhledem k tomu, že se 

nám podařilo zabezpečit 

do každé třídy interaktivní 

tabuli, budeme 

maximálně využívat tuto 

techniku společně s PC 

jako pomůcky při rychlém 

řešení výukových 

neznámých = neznámé 

pojmy, ukázky apod.( 

internet, Wikipedie) a 

zároveň při  práci pro 

procvičování a upevňování 

učiva. 

 

Překážky nevidím. Pouze nám chybí 

dostatek financí pro nákup kvalitního 

sw. Něco si vyrábíme sami, ale časově 

se špatně stíhá, když učíte 3 ročníky 

nebo 2 najednou . Na co máme 

pedagogické výzkumné ústavy a 

ostatní jim podobné instituce? 

 

Budu se opakovat, ale vše se 

točí kolem peněz od státu. 

Obec zajišťuje provoz jak se 

dá, sponzoři na venkově 

nejsou. Stát vyhazuje peníze 

za různé nesmyslné 

experimenty(testování 5.roč. 

apod.), ale na ONIVy peníze 

nejsou. 

 

V době když jsem končil(1980) 

studium na PF, ještě nebylo o 

ICT ani potuchy. Vše jsem musel 

dohnat teprve s nástupem ICT 

techniky do škol během praxe 

v rámci DVPP a v různých 

doškolovacích kurzech 

 

64. Máme dobré vybavení hardwarové i 

softwarové, ve větším využívání 

technologií nám chybí zejména čas na 

přípravu. 

 

Mít legální software, 

antivir, na všech 

počítačích, pravidelně 

techniku obměňovat, mít 

ve třídě tolik PC, aby mohl 

pracovat najednou celý 

ročník. 

Finanční a časové. 

 

Více dotovat školy ze strany 

státu(z ONIVů  máme  nám 

nezbývají prostředky téměř 

vůbec). 

 

Nijak, fakultu jsem končila 1984, 

ostatní kurzy částečně, ale 

nejvíce jsem se naučila 

používáním  PC, často metodou 

pokus x omyl.Asi nejpřínosnější 

pro mne byly kurzy od 

společnosti Microsoft, které 

byly pořádány v místě mého 



 

 
 

 bydliště a byly zdarma 

 

65. Naše škola je velmi dobře vybavena 

v oblasti ICT, máme celkem 8 počítačů, 2 

interaktivní tabule, 2 tiskárny, kopírku, 

radiomagnetofony a hifi věž. 

 

ICT aktivně využíváme 

jako účinný podpůrný 

prostředek při vzdělávání, 

velmi se nám osvědčuje. 

 

Žádné. 

 

Žádné. 

 

Účastnily ( jsme tu pouze ženy ) 

jsme se seminářů, pomohly 

nám. 

 

66. Nemáme prostor pro vyšší počet 

žákovských počítačů. Vzhledem ke 

vzrůstajícímu počtu dětí v ročnících je to 

závažný problém. Naopak máme tři 

učebny a v každé interaktivní tabuli. 

Učitelky mají o práci s tabulemi zájem a 

vytvářejí si vlastní materiály. Máme také 

dostatek výukových programů. 

Nevyužíváme e-learning.  

 

Za perspektivní považuji 

zejména interaktivní 

výuku. Bylo by příznivé, 

kdyby každý žák 4.ročníku 

měl vlastní pracovní místo 

u počítače. Zatím to tak je, 

ale příští rok již 

pravděpodobně bude míst 

málo.   

 

Částečně chybí finance, ale hlavně 

prostory. A to je neřešitelné, protože 

na přístavbu budovy miliony obec 

těžko sežene.  

 

Ke stávající školní budově 

přistavět nové křídlo. 

Dokoupit další počítače, 

případně počítače  nahradit 

notebooky pro žáky. 

Vůbec. 

 

67.  Častější a aktuální 

komunikace s rodiči – 

aktuální stav prospěchu, 

absence atd. Propagace 

práce školy, vzdělávání 

učitelů. 

 

Nedostatek času, financí a odborníků. 

 

Ubrat přebujelou 

administrativu, zbytečné 

povinnosti učitelům, navýšit 

školám rozpočty, aby mohly 

zaměstnat větší počet 

pracovníků ( pomoc asistentů 

zcela nedostatečně finančně 

zabezpečena). 

Vzdělávací akce v oblasti ICT 

nejsou vždy dobře připraveny. 

Nejlépe se osvědčily akce 

pořádané VISK Středočeského 

kraje 



 

 
 

 

68. dobrá úroveň 

 

zlepšit vybavení a DVPP 

 

nedostatek času, finančních 

prostředků 

 

nevím 

 

nijak 

 

69. Jsme spokojeni, máme nové vybavení, 

které využíváme při vyučování. 

 

Moc bychom toho 

neměnili. Považujeme 

využití ICT za doplněk 

ostatních metod a forem 

práce. 

 

Učitelé (i ředitelé)jsou přetěžováni 

zbytečnou administrativou, mají málo 

času a energie na tvořivou práci. 

 

Zavést do resortu školství 

řád, zrušit zbytečnou 

administrativu.  

 

Vzdělávání v rámci DVPP 

přispělo zásadní měrou. 

 

70. Naprosto dostačující, nedostatek je 

pouze ve financích na obměnu ICT 

 

Sehnat dataprojektory 

s plátnem do všech 3 tříd 

na běžnou výuku (zatím 

máme 1), sháníme pomocí 

sponzorských darů nebo 

dotací. 

 

Úbytek firem v obci ( sponzorské 

dary), lidé odjíždějící za prací( odvoz 

dětí = nezájem o školu), finanční 

zatížení obcí (z toho vyplývající 

nedostatek financí pro všechny 

obecní oblasti financování), snižování 

ONIV skoro do nuly, naprostá 

bezkoncepce z vyšších míst. 

 

Zvýšení financí, 

kompatibilnost jednotlivých 

ICT ve státě 

 

Školení -  pouze asi jenom za 

3(známka) 

 

71. ICT na naší je na velmi dobré úrovni. Při 

pilotním testování žáků 5.roč. se sama 

paní inspektorka vyjádřila obdivně. Prý 

takové vybavení nemá i některá větší 

škola. Co je to platné, když jsme na 

výjimku a rodiče dávají děti raději do 

Využití především ve 

výuce. Neustále se školit a 

vzdělávat v ICT – 

pedagogové. 

 

Finance, finance, finance. 

 

Více žáků ve škole. 

V současnosti jsme na 

výjimku. 

 

Pedagogická fakulta spíše ne. 

Ale prošly jsme si semináře na 

MS Word, Excel apod. Jinak 

praxe a praxe.  

 



 

 
 

školy do města.  

 

72. Materiální vybavení je na velmi dobré 

úrovni, je však potřeba stále obnovovat. 

Z toho plyne obava o další vývoj – nyní 

čerpáme prostředky EU, ale co dále? 

Bude mít obec zájem financovat? Velký 

problém je přetížení pedagogů a jejich 

následná až obava z využívání ICT. 

Vybavení všech tříd 

diaprojektory, usnadnění 

možnosti využití ICT 

v jednotlivých hodinách. 

Zčásti finanční a zčásti možnosti a 

schopnosti pedagogů 

Pedagogové se musí více 

vzdělávat, důsledně 

kontrolovat zapojení a využití 

ICT ve výuce. Není potřeba 

dělat promítače, ale využívat 

techniku efektivně a vhodně 

motivovat žáky. 

Jedině sebevzdělávání a vlastní 

snaha neustrnout.  

 

73. Vše bylo pořízeno z dotací od EU (10 

POČÍTAČŮ A 1 INT.TABULE), ale nestačí 

to, potřebovali bychom další interaktivní 

tabuli a nejméně jeden další počítač. 

 

Souvisí s předchozí 

otázkou – musíme sehnat 

finance na další pořízení 

techniky, aby mohly obě 

kmenové třídy pracovat ve 

chvíli, kdy potřebují, ne 

když je volno u tabule. 

 

Finance jako vždy. 

 

???????????????? MÁTE 

NÁPAD? 

 

VLIV PEDAGOGICKÉ FAKULTY JE 

NULOVÝ, ČLOVĚK SE VŠE MUSEL 

NAUČIT SÁM, NYNÍ JSOU RŮZNÉ 

PODPŮRNÉ SEMINÁŘE, KTERÉ 

JSOU OBČAS I K UŽITKU. 

 

74. Máme celkem dobré vybavení, pro naše 

potřeby dostačující, jsme spokojeni 

 

Ve výuce, v hodinách i 

samostatnou hodinou 

informatiky – nevím jak 

toho ale dosáhnout 

 

Nekvalifikovanost učitelů, nedostatek 

času a možná i nechuť 

 

Dostatečná možná i finanční 

motivace učitelů?  

 

Tehdy když jsem studovala tak 

ještě nijak a nyní takové 

vzdělávání zvlášť nevyhledávám, 

protože neshledávám využití ICT 

až tak přínosným, obzvláště u 

dětí na 1.stupni. 

 



 

 
 

75. Školu jsme před lety vybavili díky 

projektu Internet do škol. Nyní 

modernizujeme díky dotacím EU. Jsme 

spokojeni. 

Jako povinné výstupy nyní 

vytváříme tzv. DUMy. Ale 

už dříve jsme s výpočetní 

technikou pracovali. 

Máme nakoupeno dost 

výukových CD-romů od 

spol. Terasoft, se kterými 

s žáky pracuje už od 1. 

ročníku. Jde jen o to 

udržet školu, bohužel i 

když zřizovatel se snaží, 

finančně to asi dlouho 

neutáhne. 

Současný ministr školství se svými 

vizemi 

 

Skutečná podpora 

malotřídních škol a malých 

obcí, změna ministra školství 

Na VŠ pedagogické jsem se s tím 

nesetkala – promovala jsem 

před 15 lety . doháním to 

samostudiem a na různých 

seminářích 

 

76. Nic mi nechybí ?  Nemám čas myslet na 

budoucnost, stíhám 

jenom přítomnost. 

 

  Čas , případně energie a zdraví. Změnit  trochu školský 

systém, některé děti a 

učitelky, případně –le. 

 

Nijak. Jako ředitel musím umět 

všechno sám. Pedagogickým 

fakultám ale mohu poradit, co 

by měly učit. 

77. Máme interaktivní tabuli a vizualizér. 

Máme spoustu krásných programů, se 

kterými děti rády a často pracují. 

Postrádáme peníze na modernizaci 

počítačů. 

 

Líbil by se nám odborník, 

který by měl čas se dětem 

např. po vyučování 

věnovat a naučit děti 

s počítačem opravdu 

kvalitně zacházet. Jenže 

zadarmo to nikdo dělat 

nebude a peníze na to 

nejsou. 

 

Finance. 

 

Změnit financování škol 

podle jejich skutečných 

potřeb. 

 

Do značné – na základě 

seznámení s prací na 

interaktivní tabuli jsme si 

okamžitě jednu koupili . 

 



 

 
 

78.     NIJAK 

 

79. máme  2 nové interaktivní tabule , 2 

kopírky, 1 barevnou tiskárnu, 3 počítače 

pro pedagogy, 10 počítačů pro žáky 

výměnu  žákovských 

počítačů za nové 

nedostatek financí navýšit  finance školám naučila jsem se s ICT technikou 

pracovat 

80. Na 29 dětí mám funkčních 15 počítačů. 

Jsem spokojen s prací správce ICT. 

Dokoupíme jednu interaktivní tabuli a 

bude vymalováno. 

 

Určitou volnou 

přístupnost pro děti a 

možnost ve volném čase 

počítače využívat. 

 

Nutnost dohledu. Málo peněz. 

 

Přesvědčit děti, že je to nás 

všech a chovat se k těmto 

zařízením šetrně. 

 

Vůbec nijak. Promoval jsem 

1984. 

 

81. Větší počet PC, vybavenost učebny, 

odbornost 

 

Práce v hodinách pro 

samostatné ročníky, více 

metodického materiálu, 

možnost dělení hodin, 

odbornost učitelů 

 

Nedostatek financí, malá 

informovanost ze strany MŠMT a 

kraje, 

Možnost častěji se 

zúčastňovat školení (nelze, 

jsme pouze dvě), lepší 

dostupnost projektů 

s přihlédnutím na malý počet 

žáků, jasné a stručné 

metodické materiály, 

navýšení finančních 

prostředků na vybavenost 

školy 

 

Nijak, vše vlastním studiem a 

přičiněním 

 

82. Celková úroveň je celkem uspokojující, 

spíše nedostatek vůle a času. 

 

Nevím. 

 

Neustálé změny všeho kolem školy 

(koncepce, reforma- špatná..), 

nevíme dne ani hodiny, co bude zítra? 

Nevím. 

 

19. institutu k tomu, 

abyste mohli dobře 

využívat ICT techniku 



 

 
 

 ve školách? 

Vůbec ne.  

 

83. Máme velmi dobrou úroveň vybavenosti 

– dvě inter. Tabule, 18 PC pro žáky, 

multifunkční tiskárnu, notebooky pro 

učitele… další finance chybí k obnově 

starších PC, nábytku…. 

Obnova starších PC, 

zakoupení interaktivních 

výukových CD, vedení 

kroužků ICT, školení pro 

učitele v rámci DVPP 

 

Finance k dalšímu vybavení ICT…. 

z důvodu doplácení chybějících 

finančních prostředků na platy 

nepedagogů zřizovatelem 

Nedostatek finančních 

prostředků z kraje, které jsou 

velkým zatížením pro 

zřizovatele. 

Osvědčily  se  školení a 

semináře přímo ve škole. 

 

84. Úroveň výborná, potřebujeme 

výkonnější PC 

 

Pro efektivní práci 

s internetem vyřešit 

rychlost připojení 

internetu 

Finanční důvody 

 

Větší  objem  financí do 

školství 

 

V době kdy jsem studovala, ICT 

technika na školách nebyla (ani 

na PF) 

 

85. Na naší škole existuje mobilní PC učebna 

(notebooky bezdrátově propojené do 

sítě s řídícím učitelským notebookem, 

k tomu wi-fi tiskárna, interaktivní tabule. 

Potřebovali bychom ještě jednu IA 

tabuli. 

Každý žák notebook 

s připojením na Internet, 

digit.učebnice. 

Nedostatek financí a dostupných 

dotačních titulů 

 

Snažíme se oslovit sponzory 

z řad rodičů a veřejnosti 

 

0 % 

 

86. Díky EU penězům jsme celkem dobře 

vybavení, plánujeme ještě interaktivní 

rámeček na TV. 

 

ICT využíváme při výuce a 

k prezentaci školy 

navenek. 

 

nevím 

 

nevím 

 

Vůbec nepřispělo – pouze 

dodatečné kurzy 

 



 

 
 

87. Budeme dokupovat z dotací další 

počítače, takže vybavenost školy bude 

výborná. Ostatní – interaktivní tabuli , 

tiskárnu, TV, .. budou dokoupeny  také 

z dotací, pak už nic postrádat 

nebudeme. 

 

Mít více času na využití 

ICT. Ve výuce počítače 

využíváme velmi často 

k samostatné práci žáků 

při práci žáků 

v odděleních. 

 

Přílišná administrativa, spěch, shon, 

stálé řešení  s žáky či rodiči, někdy až 

velmi „demokratičtí“ rodiče, … 

 

Netuším, stále se snažíme 

nacházet tu pravou cestu a 

zjistit, co vlastně děláme 

špatně. Necháme si poradit. 

Děkuji. 

 

Když jsem studovala, tak jsme 

znali pouze program Karel, 

takže jsme tu techniku moc na 

fakultě nevyužívali. 

 

88.   Více financí 

 

Více financí 

 

 

89. Stávající situace sice vyhovuje, ale není 

nejmodernější. Během měsíce budeme 

instalovat PC, tiskárnu a interaktivní 

tabuli z dotace EU, takže potom budeme 

mít vše na vysoké úrovni. 

 

To, co získáme z dotace 

EU považuji za dostatečné. 

 

Žádné. 

 

 ICt využíváme dostatečně, 

vzdělávali jsme se v různých 

kurzech. Na fakultách ne. 

 

90. Nic nám nechybí,jsme nadstandardně 

vybavená škola 

 

IT tabule- více proškolit 

učitele a více motivovat k 

využití IT  

 

Časová náročnost a nesmírná 

vytíženost učitelů v málotřídní škole 

 

          Změnit zákon tak,aby 

nelimitoval naplněnost tříd a 

tím pádempočet 

pedagogů,kteří se pak můžou 

přetrhnout splnit věci,které 

splní na normální ZŠ 10 a více 

kantorů v pohodě. 

 

nijak 

 

91.  Vybavit, co jde z dotací, Peníze, čas Peníze chybí stále, ještě Nepřispělo vůbec. 



 

 
 

později využívat různé 

zdroje – sponzoři, obec, 

rezervní fondy 

 

 jednoho (alespoň) 

pracovníka do školy, 

abychom mohli povinnosti 

rozdělit mezi více lidí (máme 

stejné, jako velká škola se 

sekretářkou) 

 

 

92. Máme vše, včetně Wifi po celé budově. 

Od prvního ročníku mají děti práce na Pc 

a přístup na internet. 

Myslím, že máme 

propracovaný systém 

využití IT: 

práce na PC ve vyuč. 

hodinách všech předmětů 

práce na PC v hodinách 

informatiky 

práce na PC o přestávkách 

a jako zájmová aktivita 

odpoledne (zdarma) 

vypracování dom. úkolů 

na PC ve škole, pokud žáci 

nemají tuto možnost 

doma 

Žáci mají k dispozici 6 PC 

s rychlým připojením na 

internet  a 4 žákovské 

  Mám řadu kurzu na IT od dílčích 

až po správce sítě. Jsem 18 let 

ředitelkou MŠ a ZŠ a žádného 

správce jsme nikdy neměli. Od 

objednání přes sestavení po 

instalaci PC dělám sama 

 



 

 
 

notebooky s WIFI. 

Jsem 3 vyučující, každá má 

svůj notebook s Wifi a já 

mám jako ředitelka ještě 

PC.  

 

93. Úroveň ICT je vcelku dobrá (3). Ze 

ŠABLON jsme koupili nové počítače – ne 

příliš drahé, aby zbyly peníze i na další 

věci – vyměnili jsme počítače za staré 

(INDOŠ). Takže máme na počet dětí (21) 

dobré vybavení  - 8 počítačů ve třídách, 

1 v kanceláři ředitele, jeden notebook a 

dataprojektor. Interaktivní tabuli jsme 

zavrhli, dostatečně bychom ji nevyužili. 

Rádi bychom  přikoupili výukové 

programy – využíváme je v hodinách, ale 

také v ŠD. Co koupíme, bude ještě ze 

ŠABLON, z ONIV nelze brát, je to směšně 

nízká částka. Spokojeni jsme byli 

s možností financovat obnovu počítačů 

Používání ve výuce, tak, 

aby děti získaly potřebné 

znalosti a dovednosti, 

které by byly 

prostředkem.  

 

Překážkou bude nedostatek peněz na 

obnovu stávající techniky.  Chybějící 

vzdělávání učitelů v této oblasti, 

nedostatek času, chybějící metodické 

materiály pro práci s dětmi na 1. 

stupni. 

 

Podpořit financování škol 

v této oblasti, nezatěžovat 

učitele nesmysly, aby se 

mohli věnovat přípravě žáků 

(nejen v této oblasti), aby jim 

zůstalo ještě dost energie a 

chuti na to nejdůležitější – na 

práci s dětmi. 

Studia na fakultě jsem ukončila 

před 27 lety a  vystudovala jsem 

Č –D -  takže nic. Pomohlo mi 

studium managementu – když 

jsem ho zahajovala někdy v roce 

2003, neměla jsem s počítačem 

nejmenší zkušenost, během 

studia jsem to zvládla. V té době 

jsem absolvovala i výše uvedené 

kurzy – Z, PO a další P (tabulky, 

digitální fotografie, …). Je 

pravda, že umím jen to, co 

používám, všechno ostatní jsem 

zapomněla. Chybí  mi, že 

neumím tvoření www stránek. 



 

 
 

z EU peněz – jinak bychom na ně neměli. 

Chybí nám možnost dalšího vzdělávání – 

před lety probíhaly kurzy Z, P atd., tehdy 

se čerpalo z dotací pro malotřídky, což 

bylo dobré.  Kolegyně, které tehdy 

neučily, jimi neprošly, chybí jim to. 

Nevím, jestli využívám ICT 

techniku dobře, ale  využívám:-

).  

 

94. 6 počítačů máme nových ,6 starších. 

Chybí nám peníze. 

Pomoc od rodičů a 

sponzorů. 

 

Málo dětí, časté pomluvy malotřídek , 

závist velkých škol, že máme úspěchy 

a dobré výsledky 

 

Více si vážit práce 

malotřídního učitele. Více 

popularizace těchto malých 

škol v televizi, rozhlase, 

v politice… 

 

Veškeré vzdělávání máme 

z absolvování kurzů. 

 

95. Výborná, jsem spokojen a nestěžuji si. 

 

Přiznám se, že mi 

podstata této otázky 

poněkud uniká. 

 

V oblasti ICT o žádných překážkách 

nevím. 

 

Viz předchozí odpověď. 

 

Pedagogická fakulta nijak, 

ostatní instituce (PgS) 

minimálně, školení ICT málo. 

Nejvíce mi pomohla vlastní 

práce s počítačem, protože jsem 

si první počítač koupil 

v devadesátých letech minulého 

století, tedy v době, kdy do naší 

vlasti dorazily první osmibitové 

Sinclairy. 

 

96. Máme hardware, na kterém se dá 

pracovat. Nemáme dostatek peněz na 

nákup software – nemůžeme si dovolit 

koupit licence např. MS Windows 7, MS 

Nové výukové programy 

(abychom si mohli koupit 

hotové), komunikace se 

Nedostatek času a peněz. 

 

Nevím 

 

VŠ jsem končila v r. 1991 

diplomovou prací o využití 

počítače v geometrických 



 

 
 

Word, Excel,... Můžeme si koupit nejvýše 

1 výukový program za rok (z ONIV nelze 

obvykle ani jeden). Nemáme člověka 

kvalifikovaného v ICT. Každá příprava 

nám zabere hodně času. 

 

staršími žáky pomocí sítí,.. 

 

úlohách. 

Přesto si myslím, že znalosti 

získané ve škole použít nemůžu. 

Teď se učím na školeních DVPP, 

metodou „pokus-omyl“ apod.  

 

97. Úroveň ICT se zvedla díky instalaci tří 

tabulí SMART (každá učebna ji využívá 

na 100%, což je výsledek mé vize při 

instalaci). Máme tři kmenové učebny 

pro 5 ročníků, žáci i pedagogové s ní 

pracují každodenně.  

Velkou potřebu vidím v obnově PC 

základen pro žáky, zatím pracuje 

s dodaným základem z akce Internet do 

škol (dnes už málo vyhovující). 

 

Cíle do budoucna – 

v každé učebně minimálně 

3 – 5 PC s připojením na 

internet a hlavně PC 

dobré kvality. 

 

Překážkou jsou a budou vždy finance, 

běh na dlouhou trať, postupně 

dokoupit a obnovit celou základnu, 

plánem je začít v učebně pro nejstarší 

žáky (4., 5. Ročník), kde jsou počítače 

nejvíce využívány. Výukových 

programů máme dost na zpestření 

výuky a pro žáky se SVP. 

 

Zvýšení finančních dotací, 

třeba i účelově vázaných na 

ICT 

 

Vzhledem k tomu, že v době 

mého studia si člověk mohl o 

ICT nechat jen zdát, všechny 

dovednosti jsem získala v rámci 

Informační gramotnosti 

pedagogů a dostala se na 

celkem slušnou úroveň, mohu 

dnes všechny vymoženosti 

techniky používat při výuce. 

V rámci instalace SMART tabulí 

se celý pedagogický sbor ( 4 

pracovnice) rok intenzivně 

vzdělával, aby byly tabule 

dokonale využity při 

vzdělávacím procesu. 

 

98. Máme tabuli, ale jen jednu, máme PC, 

ale už starší, máme chuť, ale už nás 

opouští. 

Ideální stav pro každého 

žáka notebook a řízenou 

práci na něm, jenže ty 

Finance. 

 

Zabránit rozkrádání státu 

všemi tuneláři a zajistit, aby 

se zmizelé miliardy vrátily na 

potřebná místa, ne na 

Do žádné. Když jsem studoval, 

existoval tak akorát psací stroj. 



 

 
 

 finance !!! 

 

soukromá konta v zahraničí 

 

 

99. Děti i pedagogové využívají takřka denně 

ICT, problémem je, že většina techniky je 

starší 7 let, také výukové programy jsou 

staré. Výborné jsou výukové programy 

na internetu, které velmi využíváme. 

 

Využití tabletů, či 

notebooků pro každého 

žáka v ročníku. 

 

Peníze. 

 

Využívat evropské peníze, 

nastavit priority, shánět 

sponzory,  

 

Minimálně 

 

100. V porovnání s mnoha velkými školami 

v průměru na žáka velmi dobře. 

 

Zatím jsme se nezamýšleli, 

jsme spokojeni 

s dosavadní situací. Víme 

,že nejsou další  finance. 

Peníze z EU do oblasti OCT 

jsme vyčerpali. 

 

Finance. 

 

Zajistit pravidelný objem 

financí pro ICT  - nemuset 

neustále vymýšlet projekty a 

zatěžovat učitele i ředitele, Ti 

by měli mít více prostoru a 

času pro vlastní přípravu na 

výuku. 

 

Nijak – vše jsme získaly  díky 

DVPP. 

 

 

 


