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Úvod 
 

 Málotřídní škola, jako již dlouho používaný pojem ve školství, se stává 

v dnešní době návrhu nového financování škol pojmem stále častěji 

prezentovaným. Převažuje tendence k rušení tohoto typu škol, podporovaná 

v literatuře i v médiích různými argumenty, kde společným jmenovatelem je  

ekonomika, přesněji neekonomické vynaložení finančních prostředků 

na málotřídní školy, kdy není bráno v potaz, jak dnešní málotřídky žijí, jak jsou 

vnímány jejich funkce v obcích. Jaká je vlastně jejich perspektiva? Dle zdrojů 

ÚIV v roce 2010/2011 činil podíl málotřídních škol v našem školství kolem 

35 procent, což je nezanedbatelný podíl. 

 O tom, jakou mají málotřídky roli, se vedou dlouhé polemiky. Jsou prý 

drahé, neekonomické, málokdy je však zdůrazněné, že jsou to školy s rodinným 

prostředím, ve kterých se mohou zohledňovat individuální problémy každého 

jednotlivého žáka, učitelé tu využívají celé řady didaktických metod, které se 

v současné době v úplných školách náhle objevují jako něco zcela nového. 

Typickým příkladem je skupinová práce žáků a kooperativní učení. 

 Je zcela zřejmé, že pokud budeme jen počítat, jsou málotřídní školy  

opravdu neekonomické. Dalším argumentem, který vede k rušení tohoto typu 

školy, je, že vybavení malé školy není tak dobré, jako je tomu u velkých úplných 

škol. Proto jsem svůj výzkum vedla tímto směrem.      

 Cílem této práce je přezkoumat oprávněnost tvrzení, že vybavenost 

a využitelnost ICT techniky na málotřídní škole je špatná a nedostatečná. Dále 

pak zmapuji problémy a bariéry, se kterými se setkávají řídící pracovníci 

málotřídních škol při aplikaci ICT do vzdělávacího procesu a jeho řízení 

a navrhnu možné způsoby a cesty k  překonávání těchto problémů a bariér, jak 

je vidí tito pracovníci.  

 K tomu, abych dosáhla cíle, bylo využito dotazníkového šetření mezi 

řediteli málotřídních škol. 
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 Výstupem této práce je návrh opatření, který je třeba udělat, aby byly 

překonány bariéry v ICT v málotřídních školách a dosaženo cílů využití ICT 

techniky do budoucna. 

 

I. Teoretická část 
 

1 Charakteristika málotřídních škol 

 

1.1 Co je málotřídní škola 

Při vyslovení termínu málotřídní škola si každý pocitově vybaví asi něco 

malého, spojeného se školou, vzděláváním, vesnicí a malým počtem dětí. 

Jednotná a přesná definice však musí být brána z různých hledisek. Liší se 

z pohledu ekonomického i pedagogického. V pedagogickém slovníku je 

málotřídní škola charakterizována takto: „ Za málotřídní se považuje škola, v níž 

jsou alespoň v jedné její třídě společně vyučováni žáci ze dvou či více ročníků.“ 

(Trnková, Knotová, Chaloupková, 2010, s. 11) 

Málotřídky (zkrácený výraz pro málotřídní školu) jsou zvláštní skupinou 

škol, a to velmi roztříštěnou, kterou na druhé straně spojují zcela specifické 

problémy a starosti, jež vyplývají z podmínek existence a ze specifik jejich 

práce. Problémy se v těchto školách vždy násobí. 

Trnková (2010, s. 12) ve své práci Málotřídní školy v České republice dále 

uvádí, že pro  málotřídky se v zahraniční literatuře obvykle používá pojem „malá 

škola“ – anglické „small school“ nebo „one-room school“, někdy zpřesněno tím, 

že je doslovně uvedeno „with composite classes“, whith multi-age, multi-grade 

(se smíšenými třídami), občas se objeví i termín „multilevelled school.“ Němčina 

používá ekvivalentu „kleine Grundschule“ nebo „Kleinschule“, což se někdy dál 

zpřesňuje mit „Klassen mit mehreren Schulstufen“. Setkat se můžeme i s „die 

Zwergschule“ („trpasličí“ škola). Ve francouzštině je uváděn pojem „petit école 

primaire“.  
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Petlák (1998, s. 5) definuje málotřídní školu jako: „Školu, ve které na 

1. stupni ZŠ nemá každý ročník svoji třídu a svého učitele, v jedné třídě a pod 

vedením jednoho učitele se učí dva anebo více ročníků.“  

Tupý (1978, s.145) definuje málotřídní školu jako neúplně organizovanou 

školu, kde je zřízeno méně tříd nežli ročníků. Zde je patrné, že dochází ke 

spojování několika ročníků do jedné třídy a žáci jsou vzděláváni tak, že do 

jedné třídy chodí společně žáci alespoň dvou různých ročníků. 

Hintnausova definice málotřídní školy je více praktického pohledu. Říká, 

že je to „škola didakticky nekonformní, dávající široký prostor pro tvůrčí 

pedagogickou práci, pro hledání osobitých forem a didaktickou inovaci.“  

(Hintnaus In Říčánková, 2011, s. 10) 

 

1.2 Historie, současnost a budoucnost málotřídních škol 

 

1.2.1 Historie málotřídních škol 

Dle Trnkové (2010, s. 16 – 17) bývají málotřídní školy spojovány 

s elementárními školami, které byly u nás zřizovány se zavedením povinné 

školní docházky a byly vlastně všechny organizovány jako málotřídní školy. V té 

době byla u nás povinná školní docházka šestiletá a nebylo výjimkou, když 

v jedné učebně bylo i osmdesát dětí v jedné třídě a teprve, když počet dětí 

vzrostl nad sto, bylo povoleno ustanovit druhou třídu s učitelským pomocníkem. 

Pro toto období se ještě nerozlišovala plně organizovaná škola a neúplně 

organizovaná škola. Poprvé se pojem málotřídní škola objevil až ve školském 

zákoně ze 14. 5. 1869. 

Před vydáním tohoto zákona existovaly elementární školy pouze 

ojediněle, bylo v nich vzděláváno jen velmi malé procento dětí a zakládány byly 

pouze církví nebo městem (Váňová, 1986, s. 60). 

Po vzniku Československé republiky zasáhl do fungování málotřídek 

zákon, který určoval počet žáků v jedné třídě na 65 a postupně se jejich počet 

snižoval. (Trnková, Knotová, Chaloupková, 2010, s. 20) 
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V té době nebyla provedena žádná školská reforma a v podstatě se 

školství řídilo až do roku 1948 zákonem z roku 1869, přestože představitelé 

státu věděli o nutnosti nové reformy školství, ale ekonomicko-společenské 

podmínky nedovolily žádnou změnu, a tak byla vydávána jen dílčí opatření, 

která nahrazovala nutné zásahy. (Váňová, 1986, s. 87) 

Jedním z těchto opatření byl Zákon ze dne 13. července 1922, č. 226 Sb., 

jímž se mění a doplňují zákony o školách obecných a měšťanských, nazývaný 

též Malý školský zákon. Vymezil sice počet žáků ve třídách z původních 80 na 

60, na jednotřídkách dokonce jen na 50 žáků, ale u pedagogické veřejnosti byl 

přijat se značnou nevolí, protože ve své podstatě neřešil školskou otázku jako 

komplex problémů. (Trnková, Knotová, Chaloupková,  2010, s. 19) 

V  roce 1926 – 1927 byly málotřídní školy navštěvovány více než 

polovinou žactva. Největším problémem byly již tehdy školy jednotřídní a řešení 

se nabízelo ve školské konsolidaci. Kritika málotřídních škol se tak objevuje již 

ve třicátých letech minulého století. Rušení těchto škol není ničím neznámým 

a objeví se vždy, když se uvažuje o reformě školství. (Vlachová, 2007, s. 13) 

Po únorovém převratu v roce 1948 byl vydán nový školský zákon 

č. 95/1948 Sb., o základní úpravě jednotného školství, který stanovil maximální 

počet žáků ve třídě na čtyřicet a dále stanovil, že v jednotřídní škole nesměl 

počet žáků dlouhodobě klesat pod dvacet, jinak tato škola byla navržena 

ke zrušení. (Trnková, Knotová, Chaloupková, 2010, s. 23) 

 K největšímu rušení škol, které se vždycky zdůvodňovalo ekonomickými 

důvody, dochází až v období socialismu. Důsledky, které se nutně dostavily, 

byla nucena řešit i tehdejší vláda a bylo řečeno, že rušení málotřídních škol bylo 

neuváženým krokem. V té době se již, bohužel, nedalo vrátit vše do původní 

podoby, protože mezitím byly budovy škol v dezolátním stavu nebo již byly 

využívané pro jiné potřeby. (Vlachová, 2007, s. 13) 

 Teprve po roce 1989 dochází k nové vlně zájmu o existenci málotřídních 

škol v době, kdy se mění politická situace, chtějí menší obce své školy zpátky. 

Stávají se zřizovateli málotřídních škol a snaží se o jejich obnovu. Školní 
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docházka se prodlužuje na devět let a první stupeň je tvořen 1. – 5. ročníkem. 

(Trnková, Knotová, Chaloupková, 2010, s. 31) 

 

1.2.2 Současnost málotřídních škol 

Přestože je zřejmé, že málotřídka není přežitým typem školy, ale má své 

nezastupitelné místo (výzkumné šetření P. Valachové, Učitelské noviny 

č. 10/2005, archiv Učitelských novin), školský zákon č. 561/2004 Sb. v platném 

znění je neuvádí a na základě toho přestaly být tyto školy vykazovány 

ve statistikách ÚIV. Tento  zákon rozlišuje pouze školy úplné, které mají všech 

9 ročníků nebo neúplné, což jsou školy, které mají méně než 9 ročníků 

a o jednotlivých typech ZŠ mluví až vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním 

vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky v platném 

znění. 

Průcha (2009, s. 145 – 147) uvádí, že podle posledních zveřejněných 

údajů existuje k 30. 9. 2004 1187 málotřídních škol. Trnková k  30. 9. 2007 

udává počet okolo 1 400 (Trnková, Knotová, Chaloupková, 2010, s 13) a dle 

sdělení ÚIV ve školním roce 2010/2011 bylo na území ČR 1 425 málotřídních 

škol.1 

  

1.2.3 Budoucnost málotřídních škol 

Budoucnost málotřídních škol je zcela jednoznačně spojována 

s ekonomickou situací státu. V Národním programu rozvoje vzdělávání (Bílé 

knize2) je jedním z určujících principů dalšího vývoje demografický vývoj v zemi, 

předpokládající pokles porodnosti, kdy se hovoří o poklesu počtu žáků 

na 1. stupni a z toho vyplývající řídnutí sítě škol. Ohroženy jsou především 

školy do 50 žáků, které by se mohly stát kandidáty na „optimalizaci“ – pravému 

pojmenování, a to je rušení škol, se autoři většinou vyhýbají, proto se 

setkáváme s výrazy harmonizace, optimalizace nebo racionalizace sítě škol. 

(Trnková, Knotová, Chaloupková, 2010, s. 59) 

                                                 
1
 E-mailová korespondence s Jindřiškou Vančurovou [online], 29. 9. 20011, Jindriska.Vancurova@uiv.cz. 

2
 Bílá kniha je  program rozvoje vzdělávání v České republice, který formuluje vládní strategii   v oblasti vzdělávání a  

dává konkrétní  podněty k práci škol. 
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1.3 Pedagogické zvláštnosti málotřídních škol 

Málotřídní škola je škola malá, nejen velikostí budovy, ale především málo 

početným kolektivem dětí i učitelů (Trnková, Knotová, Chaloupková, 2010 

s. 52). Funguje v malých vesnických sídlech, netrpí anonymitou městských škol, 

a jsou přehlednější (Trnková, 2007, s. 1). 

Další zvláštností  málotřídky je spojování ročníků. Nejčastěji se spojovaly 

první a druhý ročník  do jedné třídy a  třetí a čtvrtý do druhé třídy (Malíková, 

1991, č. 2, s. 73), se změnou zákona, kdy přibyl pátý ročník, bývají v jedné třídě 

někdy spojeny i tři ročníky. Někdy může být (podle počtu žáků) jeden ročník 

vyčleněn zvlášť kompletně nebo jen pro základní předměty. 

Liší se též formami výuky, kdy se často střídá přímá práce (v té učitel 

vysvětluje žákům nové učivo nebo si ověřuje jejich znalosti) a samostatná 

práce, která může být individuální, frontální, kolektivní nebo diferencovaná, 

písemná nebo praktická (Ostatník, 1988, s. 6). Obě formy se přiměřeně střídají 

(Plachá, 2008, s. 36). 

V současné době se ve školách využívá i problémového, skupinového a 

programového vyučování (Petlák, 1998, s. 75). 

Učitel musí sladit výuku více ročníků tak, aby věnoval všem ročníkům 

přiměřeně  stejnou pozornost v přímé práci. 

 

1.4 Výhody a nevýhody málotřídních škol pro žáky a učitele 

Specifika málotřídních škol ve srovnání se standardní výukou v základní 

škole se projevují například ve skupinovém vyučování (Vlachová, 2007, 10). 

Učitel musí zaměstnat vždy žáky všech ročníků tak, aby se navzájem nerušili a 

aby jejich práce byla zajímavá, proto často mění formy a metody práce. Žáci 

tvoří skupiny, někdy podle zařazení do ročníku, jindy podle úrovně znalostí a 

tím se prohlubuje spolupráce mezi nimi a učí se respektovat jeden druhého. 

Jsou častěji vedeni k individuální práci. (Vlachová, 2007, s. 10). 
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Výhody málotřídních škol lze stručně shrnout podle Vlachové (2007,  

s. 10) takto: 

 

 početně malé třídy, učitel se může více věnovat jednotlivým žákům a ti 

mají více příležitostí se projevit, 

 vyučování vede žáky ke spolupráci a k rozvoji komunikace, 

 ve třídě lze navodit pocit sounáležitosti, děti se znají s učiteli a jinými 

zaměstnanci školy, 

 věkově smíšené třídy, kde se mohou mladší děti učit od starších, 

 otevřenější a těsnější vztahy v učitelském kolektivu, učitelé znají všechny 

žáky, 

 učitelé mají větší kontakt s rodiči žáků, většinou znají i jejich zázemí. 

 

Říčánková (2011, s. 30) přidává další kladné body málotřídek: 

 

 užší vztah obce a školy (málotřídní školy jsou obcí více podporovány), 

 větší možnosti využití mimoškolního vyučování v přírodě, 

 prevence před negativními jevy velkých škol (šikana, drogy, 

agresivita…), 

 málotřídní škola je svojí povahou rodinnou školou, kde je dobrá 

vzájemná znalost mezi žáky, pravidelný kontakt starších a mladších dětí, 

několik známých dospělých, dlouhodobé, intenzivní vztahy. 

 

Žák není stresován brzkým vstáváním a dojížděním do vzdálené školy 

(Musil, 1964, s. 73) dále pak: 

 

 venkovští učitelé mají bezprostřední zpětnou vazbu a může tedy 

ve vyučování dobře reagovat na aktuální potřeby dětí, 

 málotřídka plní kulturně-společenské poslání, 

 žák si prohlubuje vztah k obci, 

 zvyšuje sociální kooperaci mezi žáky. 
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Samozřejmě tyto školy mají také své záporné stránky, které jsou již 

uvedeny na počátku práce. Největší nevýhoda je pravděpodobně ekonomická 

náročnost provozu těchto škol, což bývá nejčastějším důvodem k rušení škol. 

 

Dalšími nevýhodami jsou: 

 

 vysoké nároky na učitele a jejich organizaci výuky – učitel má při více 

ročnících méně času na přímou práci s dětmi, 

 omezená možnost soutěživosti mezi žáky vyplývající z nízkého počtu 

vrstevníků, 

 někteří žáci se nesoustředí na učivo svého ročníku a poslouchají výklad 

ostatních ročníků a to brzdí jejich výuku, 

 učitelé v kombinovaných třídách se nemohou věnovat žákům z různých 

ročníků stejně intenzivně, nemohou tudíž probrat učivo se stejnou 

důkladností jako v klasických třídách, 

 žáci musí absolvovat přestup na jinou školu (z 5. ročníku do  dalšího 

postupného ročníku) a s tím je spojena celá řada problémů. 

(Vomáčka, 1995, s. 23, Říčánková, 2001, s. 32) 

2  Problémy řízení a realizace vzdělávacího procesu na  
málotřídních školách 

 

2.1 Problémy výuky 

V České republice nebyl dosud (na základě mnou získaných údajů) 

uskutečněn žádný výzkum, který by se zabýval posouzením efektivnosti či 

neefektivnosti výuky na málotřídních školách. Tento výzkum byl ale veden 

v jiných zemích, kde bylo dokázáno, že výsledky vzdělávání venkovských žáků 

jsou srovnatelné s žáky městskými. Jediným problémem tedy zůstává přestup 

žáků po ukončení pátého ročníku do jiné školy, kdy se mohou objevit jisté 

nedostatky ne vždy stoprocentně navazujícího učiva. Dalším problémem by 

mohlo být budování si nové kamarádské základny v jiném typu školy. (Průcha, 

2004, s. 54) 
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2.2 Problémy řízení vyučovacího procesu 

Vyučovací proces na málotřídní škole má svoje specifika, která byla 

uvedena již v předcházejících kapitolách. Nutné je především připomenout: 

 

 učitelé se v kombinovaných třídách nemohou věnovat žákům z různých 

ročníků stejně intenzivně, nemohou tudíž probrat učivo se stejnou 

důkladností jako v klasických třídách 

 jsou kladeny vysoké nároky na učitele a jejich organizaci výuky 

 je omezená možnost soutěživosti mezi žáky vyplývající z nízkého počtu 

vrstevníků 

 ve spojených ročnících zůstává učitelům méně prostoru na přímou práci 

se žáky a zmenšuje se s počtem ročníků 

S tím souvisí požadavek nesmírně pečlivé a důkladné přípravy učitele 

na vyučování tak, aby v kratším čase přímé práce splnil vše to, co se od něho 

očekává. (Petlák, 1998, s. 33, Plachá, 2007, s. 11) 

 

2.3 Problémy vzdělávání učitelů 

Učitel málotřídní školy musí zvládat široký rejstřík didaktických metod, 

proto musí být dostatečně vzdělán ve svém oboru.  

Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících přesně stanoví, že 

učitel prvního stupně základní školy získává odbornou kvalifikaci 

vysokoškolským vzděláním získaným studiem v akreditovaném magisterském 

studijním programu v oblasti pedagogických věd zaměřené na přípravu učitelů 

prvního stupně základní školy. Učitel, který ukončí tato studia, se po určité době 

dále vzdělává v rámci DVPP. A toto vzdělávání přináší spousty problémů, které 

popisují finští autoři (Pietarinen, Meriläinen, 2008, s. 78) a je možné se k nim 

přiklonit i na základě vlastních zkušeností: 

 

 učitelé na málotřídkách se jen velmi těžko zastupují z prostého důvodu, 

že je jich na škole málo 
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 minimum kurzů je organizováno mimo přímou pedagogickou činnost 

učitelů 

 velký problém je také  v nabídce kurzů, kdy je jich jen velmi malé 

procento věnováno  malotřídním školám 

 velmi složitá je také doprava na další vzdělávání 

Realizace  dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků na málotřídní 

škole vyžaduje tedy spolupráci v podstatě celého pedagogického sboru. 

(Trnková, 2006 s. 64) 

 

2.4 Problémy administrativního řízení chodu školy a  
komunikace s okolím 

Ředitel málotřídní školy má velmi složitou roli, protože zastává v jedné 

osobě několik funkcí, jeho administrativní činnost je stejně obsáhlá jako 

administrativní činnost na plně organizované škole, kde se o ni dělí několik lidí. 

Nemá svého zástupce, nemá finanční prostředky na to, aby si hradil  

účetní a hospodářku. Navíc má mnohem vyšší přímou pedagogickou činnost 

než ředitel plně organizované základní školy. Celková míra vyučovací 

povinnosti se řídí Nařízením vlády č. 75/2005 Sb. ze dne 26. ledna 2005 

o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně 

pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických 

pracovníků v platném znění. 

Pro ředitele s jednou či dvěma třídami nebo odděleními je týdenní rozsah 

přímé pedagogické činnosti 16 vyučovacích hodin a pro ředitele se třemi třídami 

či oddělením je to 13 vyučovacích hodin. Proto se ředitel málotřídní školy může 

administrativním povinnostem věnovat teprve až po splnění přímé pedagogické 

činnosti. 

http://www.msmt.cz/ministerstvo/narizeni-vlady-c-75-2005-sb-ze-dne-26-ledna-2005-2
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3 Možný přínos ICT pro zefektivnění výuky a jejího řízení na 
málotřídkách 

 

Stovky let se ve výuce využívala tabule, křída, učebnice a pero.  

Teprve 20. století přináší výrazný posun v šíření informací, a to nejprve 

technikou, která byla schopná přenášet zvuk. Postupně docházelo ke spojení 

zvuku s obrazem a z toho vycházely první audiovizuální přístroje. 

Současná doba přináší nové vynálezy a technologie používané pro 

komunikaci a práci s informacemi – ICT. Anglicky je tento výraz překládán jako 

Information and Communication Technologies, v českém překladu Informační a 

komunikační technologie. (Kozolková, 2007, s. 10) 

Zounek (2002, s. 62 ) nabízí pro ICT tuto definici: „Informační technologie 

bývají charakterizovány jako technologické prostředky určené ke zpracování dat 

a informací.“ 

Informační technologie se obvykle rozdělují do tří základních skupin: 

 

1. Základní programové vybavení 

2. Aplikační programové vybavení (vlastní aplikace – např. textové    

procesory, tabulkové editory, webové prohlížeče aj.) 

3. Technické vybavení (počítače, síťová infrastruktura aj.) 

 

K rozvoji ICT dochází především se vznikem počítačů. První mechanický 

počítač je připisován  B. Pascalovi, dalším mezníkem byla snaha o vytvoření 

počítače v období druhé světové války. Poslední etapa byla zahájena až 

s vynálezem mikroprocesorů v roce 1971. Velký podíl na šíření ICT mělo však 

vyvinutí sítě pro americkou armádu – Internetu. (Cejpek In Kozolková, 2007, 

s. 11) 

Zounek (2006, s. 81) uvádí, že ICT zpřístupňují velké množství informací a 

škola tudíž nemusí být jediným místem vzdělávání.  
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ICT je zároveň vzdělávací oblastí, která umožňuje žákům dosáhnout 

základní úrovně informační gramotnosti a tím získat  základní dovednosti 

v ovládání výpočetní techniky i moderních informačních technologií, umět se 

orientovat ve světě informací, získávat nové informace, se kterými si bude 

vědět rady. 

Tato oblast byla zařazena mezi povinné součásti základního vzdělávání. 

(RVP ZV, 2005, s. 34) a  zaměřuje se na dosažení informační gramotnosti. 

Jejím hlavním úkolem je spojit znalosti a dovednosti práce s ICT (počítačová 

gramotnost) se schopností využívat tyto technologie v praktickém životě 

(funkční gramotnost). 

Přínos ICT pro zefektivnění výuky je naprosto zřejmý a možností, jak 

využívat tyto techniky, je velké množství. 

Každá škola, tudíž i málotřídní škola, by měla být vybavena počítači. 

Počítače bývají umístěné v počítačové třídě, další možností je jejich umístění 

v kmenové třídě, třetí možností je umístění kombinované, kdy na škole je 

vedena počítačová třída a v kmenové třídě je umístěn jeden či více počítačů 

na okamžité zpracování informací žáky. Byla by jistě zajímavá polemika o tom, 

kde je toto umístění nejvhodnější či nejefektivnější. Někteří zastávají názor, že 

jedině dobře vybavená počítačová učebna je řešením pro výuku, druzí tvrdí, že 

nejvhodnější je počítač umístěný přímo ve třídě, který je žákům dostupnější. 

Nejdůležitější však je zpřístupnění ICT techniky jak žákům, tak učitelům. 

Dokonale vybavená počítačová učebna, která je neprakticky umístěna 

a do které nemají žáci dobrý přístup, je svým nevyužitím naprosto nepotřebná. 

Na druhé straně jediný počítač, umístěný ve třídě, ke kterému mají žáci 

vyhovující přístup, je mnohem efektivněji využitelný. 

 

3.1 Přínos ICT pro zkvalitňování obsahu výuky 

Učitelé využívají velice často k výuce výukové programy, dataprojektory,  

interaktivní tabule, webové stránky a materiály na CD, MC či DVD nosičích a 

s nimi spojené technologie, které tyto materiály reprodukují. (Plojharová, 2009, 

s. 14) 



 

21 
 

Dataprojektor je jedním z příkladů využití ICT pro zkvalitnění výuky. Je 

projekční technikou a nástupcem zpětného projektoru. Umožňuje snímat 

pracovní plochu počítače na plátno instalované vpředu místnosti, kde bývá 

obvykle umístěna klasická tabule, aby bylo možno ze všech míst ve třídě tuto 

pracovní plochu sledovat. Dále slouží k zprostředkování prezentace žákům.  

Nejvhodnější je využívat dataprojektor společně s počítačem připojeným 

k internetu v kombinaci s interaktivní tabulí. ( Kozolková, 2007, s. 26) 

Interaktivní tabule je běžná tabule kombinovaná s popisovatelnou tabulí a 

s dotykovou obrazovkou, připojená k dataprojektoru a počítačové stanici, nabízí 

velmi efektivní využití. 

Ale ani využívání interaktivní tabule není samospasitelné pro jakoukoli 

výuku. Má své výhody a nevýhody3. 

Výhody:  

 

 lze lépe motivovat žáky k učení, 

 na tabuli se snadno uplatňují zásady názornosti a vizualizace, 

 lze lépe upoutat pozornost žáků a zapojit je do výuky, 

 možnost opakovaného využití vytvořených materiálů, 

 žáci si rozvíjí informační a počítačovou gramotnost. 

Nevýhody: 

 

 častým, opakovaným používáním interaktivní tabule může po čase 

opadávat zájem žáků, 

 u některých učitelů se vytrácí interaktivita a tabuli využívají pouze jako 

projekční plátno, 

 vytváření vlastních výukových programů je velmi časově náročné, 

 někteří učitelé jsou vysloveně proti psaní prstem, 

 odsouvá se do pozadí práce s knihou, 

                                                 
3
  Výhody a nevýhody interaktivních tabulí jsou uveřejněny v internetovém časopisu Interaktivní tabule; 

http://interaktivni-tabule-pripravy.blogspot.com/ 
 
  

http://interaktivni-tabule-pripravy.blogspot.com/
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 klikáním na tlačítka se omezuje psaný projev, 

 je poměrně vysoká energetická nákladnost na její provoz, což je na 

málotřídních školách nezanedbatelná položka. 

Podle studie, kterou publikovala organizace European Schoolnet4 a která 

se zabývala situací v oblasti ICT na školách členských států v letech 2006 a 

2007, má využívání ICT techniky: 

 

- kladný vliv na vzdělávání hlavně v oblasti mateřského jazyka, 

- s délkou používání ICT techniky na škole vykazují žáci lepší výsledky 

- v matematických testech, 

- lepší výsledky prokazuje  též škola, která ve vzdělávání využívá  

e-learningu, 

- stejně tak lepších výsledků dosahují školy s vyšší úrovní vybavení ICT 

technikou než školy, kde je toto vybavení na nízké úrovni, 

- důležitá je též dobrá vůle ze strany ředitelů pro vybavování škol ICT 

technikou, školy s lepší vybaveností dosahují lepších výsledků než školy 

nedostatečně vybavené, 

- zavádění interaktivních tabulí do výuky vede ke zlepšení výkonů žáků, 

a to zvláště u žáků slabších v českém jazyce a matematice, 

- skoro 86 % evropských učitelů tvrdí, že žáci jsou motivovanější 

a pozornější, když se ve třídách používají počítače a internet, 

- ICT podporují týmovou práci a zlepšují osobní přístup, žáci tvrdí, že při 

práci, ke které využívají počítač, mohou pracovat více po svém a  jejich 

rodiče se domnívají, že jejich děti řeší úlohy, které  více odpovídající 

jejich úrovni znalostí, 

- převážná většina učitelů v Evropě (90 %) používá ICT při přípravě hodin,  

- jen výrazná menšina učitelů (jeden z pěti) si domnívá, že ICT nemá ve 

výuce jejich předmětu žádnou cenu. 

 

                                                 
4
  Článek je českým překladem publikace European Schoolnet, který shrnuje situaci v oblasti ICT na školách členských 

států v letech 2006 a 2007. 
BALANSKAT, Anja. ICT na školách: trendy, inovace a problémy ve školním roce 2006 – 2007 [online].2008 [cit. 2012-
02-02]. Dostupný z WWW: <: http://clanky.rvp.cz/clanek/o/z/2630/ICT-NA-SKOLACH-TRENDY-INOVACE-A-
PROBLEMY-VE-SKOLNIM-ROCE-2006---2007.html. 
 

http://clanky.rvp.cz/clanek/o/z/2630/ICT-NA-SKOLACH-TRENDY-INOVACE-A-PROBLEMY-VE-SKOLNIM-ROCE-2006---2007.html
http://clanky.rvp.cz/clanek/o/z/2630/ICT-NA-SKOLACH-TRENDY-INOVACE-A-PROBLEMY-VE-SKOLNIM-ROCE-2006---2007.html
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3.2 Přínos ICT pro administrativu a  řízení výuky učiteli 

Neumajer říká, že přínos ICT  je proces velice dlouhodobý,5 který prochází 

čtyřmi fázemi:6   

 

1. objevování 

2. uplatňování 

3. prolnutí 

4. přerod 

 

Každá fáze má své zvláštnosti. V první se učitelé i ředitelé seznamují 

s ICT technikou, a je víceméně využívána spíše k administrativním účelům, 

ve druhé fázi začíná ICT technika učitelům pomáhat v přípravě na výuku, 

ve třetí fázi se jedná o již zaběhnuté programy, které učitel mění, a hledá nové 

postupy řešení a ve čtvrté fázi dokáží učitelé již velmi kreativně využívat své 

znalosti a zkušenosti. 

Největší přínos pro administrativu a řízení výuky učiteli má počáteční  fáze 

integrace ICT techniky,  ve které se učitelé seznamují s touto technikou, 

začínají zjišťovat všechny možnosti jejího využití, seznamují se se základními  

uživatelskými dovednostmi, které potřebují k ovládání počítačů .  

3.3  Přínos ICT pro přípravu a celoživotní vzdělávání učitelů 
  

Kdo může být učitelem na málotřídní škole stanoví Zákon č.563/2004 Sb., 

o pedagogických pracovnících ve znění pozdějších změn. A i když učitel splňuje 

všechny stanovené podmínky, musí si i nadále zvyšovat svoji informační 

gramotnost, zakotvenou ve Vyhlášce 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání 

pedagogických pracovníků a v § 171 odst. 2. Zákona o předškolním, základním, 

středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání. 

                                                 
5
 NEUMAJER, Ondřej. Jak integrovat ICT do vzdělávání – model UNESCO, [online]. 2007 [cit. 2012-02-02]. Dostupný z 

http://ondrej.neumajer.cz/?item=jak-integrovat-ict-do-vzdelavani-model-unesco-4. 

6
 Na základě shromážděných informací byl vytvořen model, který mapuje problematiku pedagogického ICT mistrovství. 

http://ondrej.neumajer.cz/?item=jak-integrovat-ict-do-vzdelavani-model-unesco-4
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V Metodickém pokynu MŠMT ČR čj.: 30799/2005-551 je stanoveno, že 

„pedagogičtí pracovníci musí mít takové ICT znalosti a dovednosti, aby mohli 

vést žáky k dosažení stanovených vzdělávacích cílů.” 

Počítače a jiná ICT technika je prokazatelně součástí každé školy a pokud 

má škola investovat i nadále prostředky do dalšího rozvoje ICT technologií, 

musí se i její učitelé profesně rozvíjet. Jednou z cest je právě další vzdělávání 

pedagogických pracovníků. 

Na oblast dalšího vzdělávání je zaměřen plán pro realizaci Koncepce 

rozvoje informačních a komunikačních technologií ve vzdělávání pro období 

2009 – 2013, který navazuje na záměr vyvolaný schválením Státní informační 

politiky v roce 1999. Jedním z cílů je motivovat pedagogy v regionálním školství 

k využívání moderních technologií ve vzdělávání a nabídnout jim pomocnou 

ruku.  

Tento akční plán má název Škola 21 a měl by se  zaměřovat především 

na jazykové vzdělávání, využití ICT ve výuce, environmentální vzdělávání, 

osvojování si dalších moderních pedagogických metod a k tomu všemu 

využívat moderních technologií.7 

Některý z učitelů bude jistě volit klasický postup, vzdělávání pomocí 

nových kurzů, kdy ne vždy je kurz odpovídající cenou a kvalitou tomu, co 

bychom v něm chtěli a potřebovali najít a také neumožňuje vlastní tempo, 

protože každý učitel je ve využívání ICT technologie na jiné úrovni. Další učitel 

se vydá cestou pokusů a omylů, jiný je samoukem a z literatury čerpá další 

nápady a inspirace.  

E-learning 

V současnosti se čím dál častěji můžeme setkávat s e-learningem, tedy 

vyučováním na dálku, které probíhá prostřednictvím počítače a internetu. Tato 

forma výuky je stále oblíbenější a prosazuje se ve všech odvětvích lidského 

                                                 
7
  MŠMT na svých stránkách přinesl zpravodajský portál Novinky.cz článek o akčním plánu MŠMT na podporu ICT ve 

vzdělávání: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy: Novinky.cz:: Škola pro 21.století – akční plán na podporu 
moderních technologií ve školství [online]. 2009 [cit. 2012-02-02]. Dostupný z http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinky-
cz-skola-pro-21-stoleti-akcni-plan-na-podporu. 
 

http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinky-cz-skola-pro-21-stoleti-akcni-plan-na-podporu
http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinky-cz-skola-pro-21-stoleti-akcni-plan-na-podporu
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učení. „E-learning v širším slova smyslu znamená proces, který popisuje a řeší 

tvorbu, distribuci, řízení výuky a zpětnou vazbu na základě počítačových kurzů, 

kterým stále častěji říkáme e-learningové kurzy.“8 

Vzdělávání učitelů málotřídních škol je např. věnován speciální projekt 

Malotřídky.cz. Projekt  vznikl na základě kooperace společností Microsoft, Acer, 

Hewlett-Packard a J4W9. 

Cílem tohoto  projektu na málotřídkách je rozšíření obzorů, sledování 

životního stylu, oživení výuky, zapojení učitelů do aktivní komunity,  

vyměňování a sdílení zkušeností, rozšíření technologií do škol, více pomůcek 

pro výuku, společná setkání učitelů a podpora a spolupráce v komunitě 

Malotřídky.cz. 

 

3.4 Přínos ICT pro řízení chodu školy a komunikace školy s 
okolím 

Školy prochází v současné době změnami, které jsou reakcí nejen na 

vývoj společnosti, ekonomiky, vědy, ale hlavně bleskovým vývojem ICT 

technologií.  

Vůdčí roli má při zavádění ICT ředitel školy, protože právě on nese 

veškerou zodpovědnost za vřazení ICT do školy. Musí neustále vybírat z rychle 

se měnící a vyvíjející se ICT technologie. Dále zajišťuje kontakt s veřejností a 

rodiči prostřednictvím webových stránek školy, informačních systémů, e-mailů, 

chatu. Zodpovídá za informovanost okolí o tom, co se děje ve škole. (Zounek, 

2006, s. 101) 

Zařazování těchto technologií se stalo v poslední době jednou z důležitých 

aktivit všech  škol, málotřídní školy nevyjímaje. Jedná se o integraci počítačů 

do výuky, do učení, v oblasti řízení a správy školy, i sebevzdělávání. Nejen při  

využívání této technologie jen ve škole, ale též směrem vně školy. Webové 

                                                 
10

 Na webové straně je umístěn seznam e-learningových kurzů. Dostupné z http://www.edoceo.cz/elearning. 
9
 Projekt se zaměřuje na málotřídky a malé školy., Malotřídky.cz: O projektu [online]. 2010 [cit. 2012-02-02]. Dostupný z 

http://www.malotridky.cz/o-projektu-malotridky/. 
 

 

http://www.edoceo.cz/elearning
http://www.malotridky.cz/o-projektu-malotridky/
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stránky informují rychle o činnosti školy, jejích aktivitách, popřípadě o účasti 

v různých projektech či jiných  činnostech.  

Informační systém školy 

O tom, že se počítače a další prostředky ICT stávají rychle naprosto 

běžnou součástí vybavení dnešních domácností i institucí a ovlivňují tak život 

školy, není pochyb. (Zounek, 2006, s. 75) 

V současné době je životní tempo velmi rychlé a komunikace rodičů 

a školy velmi složitá. Rodič obvykle zavítá do školy pouze v době konání 

třídních schůzek či dnů otevřených dveří, případně při řešení výchovného či 

vzdělávacího problému svého dítěte. Školní informace  se proto dozví pouze od 

svého dítěte a tyto informace nemusí být vždy úplné a nezkreslené. (Kozolková, 

2007, s. 28) 

Školní informační systém slouží nejen ke komunikaci, ale i k zefektivnění 

řízení školy, protože je to celý systém prostředků a metod, které umožňují sběr, 

uchovávání a rozbor dat. (Dostál, 2011, s. 68) 

Některé školní informační systémy v podstatě pokrývají celou agendu 

vedení administrativy školy. 

Moderní informační systémy již v dnešní době dovolují bezpečný vzdálený 

přístup odkudkoli pomocí internetu.  

Součástí informačního systému pro školy může být: 

 

a) Elektronická třídní kniha, která může zcela nahradit papírovou třídní 

knihu a dovoluje vedení záznamů o docházce, absencích, probrané 

látce, atd. 

b) Elektronická žákovská knížka nahrazuje klasickou žákovskou knihu 

a umožňuje vést záznamy o prospěchu, absencích, poznámkách a 

dalších sděleních školy. 

http://www.etridnice.cz/elektronicka-tridni-kniha/
http://www.etridnice.cz/elektronicka-zakovska-knizka/
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Pokud jde o komunikaci školy s okolím, ať již se zřizovatelem, 

nadřízenými orgány, státními organizacemi i samosprávou obcí, jakož i s rodiči 

žáků a jinými školami, běžné je dnes již využívání mobilních telefonů a e-mailu, 

příp. sociálních sítí.  

 

Školní web 

Pro dobrou komunikaci s rodiči může škola využívat školní web, což je 

skupina webových stran, které spolu navzájem souvisí a podávají  informace 

určené rodičům, školským pracovníkům, žákům a široké veřejnosti. 

„Dobrá škola nemůže ignorovat existenci svého webu, který je dnes 

důležitou veřejnou vizitkou, výhodným komunikačním nástrojem i cestou, jak 

vyhovět zákonu o svobodném přístupu k informacím.“10 

eTwinning 

Příkladem využití ICT pro komunikaci školy s okolím je  tzv. eTwinning.   

Výraz eTwinning může být přeložen jako elektronické (e) párování, 

síťování (twinning). 

Tento projekt je zaměřen na podporu spolupráce žáků i učitelů 

mateřských, základních a středních škol v rámci Evropské unie, kdy dvě  nebo 

více  škol z různých zemí realizují vzdělávací aktivitu na dálku – prostřednictvím 

informačních a komunikačních technologií a jeho cílem je podpořit vznik 

a posléze i udržovat partnerství mezi těmito školami.11
 

                                                 
10

 Čerpáno z článků Školní informační systémy autora Ondřeje Neumajera; NEUMAJER, Ondřej. Školní informační 

web, [online]. 2010 [cit. 2012-02-02]. Dostupný z WWW: < http://clanky.rvp.cz/clanek/c/UUD/8019/SKOLNI-

INFORMACNI-SYSTEMY.html/ 

11
 Další informace o tomto projektu lze získat z webových stránek http://www.etwinning.cz/ 

 
 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Informace
http://cs.wikipedia.org/wiki/Rodi%C4%8D
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%BD%C3%A1k
http://clanky.rvp.cz/clanek/c/UUD/8019/SKOLNI-INFORMACNI-SYSTEMY.html/
http://clanky.rvp.cz/clanek/c/UUD/8019/SKOLNI-INFORMACNI-SYSTEMY.html/
http://www.etwinning.cz/
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3.5 Překážky pro efektivní využití ICT ve školách 

V  zprávě European Schoolnet (viz v předchozích kapitolách) byly jako 

překážky pro efektivní zavedení ICT do škol vybrány: 

1. Překážky ze strany učitele: 

- nedostatečná znalost a nedostatečné schopnosti v oblasti ICT 

- nejistota při využívání ICT techniky 

2. Překážky ze strany školy: 

- nedostatečný přístup k ICT 

- špatně volený hardware  

- špatně volený software 

- špatné plánování a strategie školy 

- malé zkušenosti s ICT technikou 

3. Překážky na straně systému: 

- špatně nastavený vzdělávací systém v některých zemích 

- nedokonalá integrace ICT do vzdělávání 

  

4 Role ředitelů při zavádění ICT do výuky a řízení na 
malotřídkách 

„Ředitel je vedoucí pracovník odpovídající za obsahové, personální, 

organizační, finanční a hmotné zabezpečení výchovně-vzdělávacího procesu 

ve škole.“ (Průcha, Walterová, Mareš, 1998, s. 215) 

Ředitel každé školy, tudíž i málotřídní, je jmenován do své funkce 

na základě konkurzního řízení zřizovatelem školy. Předpoklady pro výkon jeho 

funkce jsou dány zákonem č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících 

ve znění pozdějších změn v § 3, § 5 a § 33, jeho povinnosti jsou stanoveny 

zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 
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odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v § 164, § 165a v § 166 

v platném znění. 

Ve škole je ředitel vrcholným manažerem, který zodpovídá za chod školy 

ve všech oblastech: ekonomické, právní, v oblasti řízení provozu, řízení 

lidských zdrojů, plánování, administrativy, realizuje výuku žáků, nákupu 

pomůcek a zajišťování materiálních, finančních a personálních podmínek pro 

provoz ICT ve škole, tvoří koncepci a strategii školy v oblasti ICT, zajišťuje 

výuku pedagogů v oblasti IC, zajišťuje administrativu školy s využitím ICT, 

prezentuje školu na jednání s dodavateli služeb ICT, vybírá vhodné pracovníky 

pro oblast ICT nebo ovlivňuje využívání služeb ICT. 

Jak již bylo uvedeno v předcházejících kapitolách, je ICT technologii 

věnována i vzdělávací oblast v RVP, která si  klade  za cíl předat žákům 

základní dovednosti. Informační a komunikační technologie pronikají do všech 

oblastí našeho života a tak oblast školství není výjimkou. Tento trend podporuje 

i zavedení školních vzdělávacích programů, kde je této oblasti věnována 

konkrétní vzdělávací oblast s názvem informační a komunikační technologie, 

která  si klade za cíl spojit znalosti a dovednosti práce  s ICT (počítačová 

gramotnost) se schopností využívat tyto technologie v praktickém životě 

(funkční gramotnost), naučit je orientaci ve světě informací a s těmito 

informacemi umět pracovat a využívat je k praktickému životu (RVP ZV, 2005, 

s. 34). 

Z toho vyplývá i úkol zabezpečení školy vhodnou ICT technikou. Jakou 

úlohu bude hrát ICT ve škole, závisí především na řediteli školy, protože 

zodpovídá podle školského zákona za tvorbu a také realizaci školního 

vzdělávací programu.  

V Akčním plánu pro realizaci „Koncepce rozvoje informačních 

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

vlády č. 1276/2008) je jednou z dlouhodobých klíčových priorit optimálního 

využívání technologií ve výuce to, že se ředitelé škol musí naučit ICT 

zapracovat  do celkové strategie školy tak, aby bylo zřejmé, že se jedná 

o nástroje, které jsou důležitým prostředkem pro celý proces vzdělávání. 
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Významnou roli by dle tohoto dokumentu mělo sehrávat také funkční studium 

ředitelů škol, protože kompetence ředitelů jsou podmínkou správného využití 

ICT na škole . 
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II. Empirická část 

Problematika využití ICT na málotřídních školách v názorech 

a postojích ředitelů škol 

 

1 Cíl 

Výzkumná část této práce byla pojala jako sonda do názorů a postojů 

ředitelů k zodpovězení následujících otázek: 

 

1. Jak hodnotí materiální podmínky pro využití ICT ve škole? 

2. Jak hodnotí současné využívání ICT v různých oblastech fungování 

školy? 

3. Jak hodnotí možnosti a perspektivy využití ICT do budoucna? 

4. Jaké vidí hlavní překážky a bariéry efektivního využití ICT na škole? 

5. Jaká opatření by bylo třeba udělat, aby mohly být tyto překážky 

překonány? 

6. Jak se promítá absolvované manažerské studium ředitelů do hodnocení 

ředitelů (podle otázek 1-4)? 

7. Jak ředitelé hodnotí přínos studia na pedagogické škole pro zavádění a 

využívání ICT? 

8. Jaký charakter výuky ředitelé upřednostňují? 

9. Jakou očekávají budoucnost pro málotřídní školy? 

           

Vzhledem k tomu, že se nejedná o klasický výzkum zaměřený na rozšíření 

teoretického poznání, ale spíše o  sociologický  průzkum názorů a postojů, který 

má sloužit spíše k popisu zkoumané problematiky než ke zkoumání vztahu 

mezi proměnnými, nebyly formulovány předem žádné výzkumné hypotézy. 

„Termínem průzkum se označuje nepříliš rozsáhlé výzkumné akce 

v sociologii. Blíží se spíše dílčí sondě, obvykle nesleduje systematické 

a propracované hypotézy, nemusí být plně reprezentativní, plní hlavně funkce 

orientační, diagnostické.“ (Gillernová, Buriánek, 2001, s. 151) 
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2 Metoda, postup a vzorek 

 

2.1 Metoda a postup 

Pro získání odpovědi na výše uvedené otázky byl zkonstruován vlastní 

dotazník s uzavřenými i otevřenými otázkami (viz Příloha 1). Tvorbě definitivní 

verze dotazníku předcházel předvýzkum, tj. individuální rozhovory s menší  

skupinou ředitelů (n = 8), při kterých byly  otázky dotazníku upřesněny 

a doplněny. 

Dotazník sestává ze tří bloků otázek. 

První blok (otázky č. 1 – 5) se týká popisu některých důležitých 

charakteristik zkoumaných škol.  

Druhý blok  (otázky č. 6 – 9) je zaměřen na různé dílčí aspekty hodnocení 

materiálních  podmínek pro využití ICT, různých forem současného využití ICT, 

percipovaných možností využití ICT v budoucnosti a bariér, které  využití ICT na 

škole stojí v cestě. Do tohoto bloku jsou zařazeny i čtyři volné otázky 

obdobného zaměření doplněné ještě o otázku  na vhodná doporučení 

k eliminaci či zmírnění bariér (č. 10 – 14).  

Třetí blok otázek (č. 15 – 17) je zaměřen na bližší charakteristiku 

respondentů (ředitelů), zejména na jejich názory na budoucnost málotřídek, 

jejich případnou  manažerskou kvalifikaci a na jejich upřednostňování spíše 

tradiční či spíše moderní  výuky s využitím ICT.   

Dotazník byl rozeslán v měsíci únoru 2011  e-mailem  na celkem  1094 

málotřídních či neúplných škol ve všech krajích  České republiky. K získání 

adres byla využita starší databáze škol na KÚ příslušných krajů. Informace byly  

ještě ověřeny na příslušných KÚ. V jednom kraji, kde nebyly málotřídní a 

neúplné školy přímo odlišeny, byly málotřídní školy jmenovitě příslušnou 

úřednicí nadiktovány.  
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Ze všech zaslaných e-mailů se (zřejmě vlivem změny adresy) vrátilo jako 

nedoručitelných 365 emailů. Z doručených 729  většinou do týdne přišlo celkem 

181 vyplněných dotazníků. Návratnost tedy činila 24,8 %. 

 Odpovědi z dotazníků byly převedeny do tabulky a odtud do statistického 

programu SPSS, pomocí kterého byly provedeny všechny potřebné výpočty. 

(Za pomoc při statistickém zpracování autorka děkuje Dr. Zdenku Kovaříkovi, 

CSc). 

 

2.2 Vzorek  

K popisu některých základních charakteristik výzkumného vzorku sloužily 

v dotazníku otázky č. 1 až 5. Od analýzy odpovědí na otázku č. 1, která měla 

upřesnit počet tříd a specifika jejich spojení ve škole, bylo při zpracování 

upuštěno, jelikož se ukázalo, že nebyla všemi respondenty pochopena stejně. 

Odpovědi na ni jsou tedy málo přínosné. 

Výsledné odpovědi na otázku č. 2 o počtu žáků ve  škole  jsou shrnuty 

v tabulce č. 1.  Průměrná málotřídní škola má cca 32 žáků. Rozptyl je zde však 

poměrně značný (od minima 5 žáků po maximum 94 žáků). 

 
 

Tabulka č. 1 – Počet žáků  

   N Minimum Maximum Průměr Rozptyl 

Počet žáků 181 5 94 31,81 215,265 

Otázka č. 3 dotazníku se zaměřovala na identifikaci zřizovatele školy.  

Ukázalo se, že všechny školy, jejichž ředitelé dotazníky vyplnili, měly stejného 

zřizovatele, a to obec.  

Otázka č. 4 dotazníku zjišťovala zdroje financování ICT ve škole. 

Zjišťován byl jednak vlastní zdroj financování, jednak procentuální podíl financí 

z daného zdroje ve srovnání se všemi ostatními podílejícími se zdroji (některé 

školy jsou financovány z více zdrojů). Výsledné četnosti zastoupení jednotlivých 

zdrojů na všech školách a jejich potenciální podíly jsou uvedeny v tabulce č. 2.  
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Tabulka č. 2 – Zdroj financování ICT  

Financování počítačové techniky – zřizovatelem 

 Četnost Procenta 

Platná 110  60,8 

 

Financování počítačové techniky – krajem v rámci ONIV 

 Četnost Procenta 

Platná 29 16,0 

 

Financování počítačové techniky – z dotačních programů 

 Četnost Procenta 

Platná 158 87,3 

 

Financování počítačové techniky – sponzorský dar 

 Četnost Procenta 

Platná 47 26,0 

Z tabulky je patrno, že nejčastěji uváděnými zdroji financí na ICT ve 

školách jsou dotační programy a finance od zřizovatele. Většina škol měla 

vícezdrojové financování ICT. Sponzory  si dokázala získat  přibližně čtvrtina 

škol.  

         

Tabulka č. 3 – Průměrná procenta financování z jednotlivých zdrojů  

 N Průměr 
Financování počítačové techniky v %  - zřizovatelem 159 25,4 
Financování počítačové techniky v %  - krajem v rámci ONIV 159   4,3 
Financování počítačové techniky v %  - z dotačních programů 159 62,8 
Financování počítačové techniky v %  - sponzorský dar 159   7,5 

V tabulce č. 3 jsou uvedeny průměrné procentuální podíly financování ICT. 

Ne všechny školy však tato data poskytly. (Výpočet byl proveden pouze pro 

počet škol, jejichž data byla k dispozici.) 
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Tabulka č. 4 – Umístění ICT  

 Umístění 
počítačové 
techniky – 
v kmenové 
třídě žáků 

Umístění 
počítačové 
techniky – 

ve specializované 
učebně 

Umístění 
počítačové 
techniky – 
v žákovské 
knihovně 

Umístění 
počítačové 
techniky – 

ve 
školní 

družině 

N        
Platná 

139 76 6 42 

 

Umístění počítačové techniky -  v kmenové třídě žáků 

 Četnost Procenta 

Platná 139 76,8 

 

Umístění počítačové techniky -  ve specializované učebně 

 Četnost Procenta 

Platná 76 42,0 

 

Umístění počítačové techniky -  v žákovské knihovně 

 Četnost Procenta 

Platná 6 3,3 

 

Umístění počítačové techniky -  v kmenové třídě žáků 

 Četnost Procenta 

Platná 139 76,8 

 

Umístění počítačové techniky -  ve školní družině 

 Četnost Procenta 

Platná 42 23,2 

V tabulce č. 4 je přehledně uvedeno, kde všude je ICT ve školách 

umístěno. Ve většině škol je to na více místech. Nejčastější umístění se 

ukazuje v kmenových třídách žáků a ve specializované učebně. (Některé školy 

mají ICT umístěné na více místech, proto celkový součet při procentuálním 

vyjádření přesahuje hodnotu 100). 
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3 Výsledky 

Dále jsou uvedeny analyzované výsledky odpovědí na otázky č. 6 až 17 

dotazníku.  Odpovědi na volné otázky č. 10 až 14 jsou v ukázce (100 

respondentů) přehledně uvedeny v příloze č. 2 této práce (celá příloha je 

k dispozici u autorky práce). Odpovědi  jsou uvedeny bez jazykové úpravy. 

 

3.1 Podmínky pro využití ICT na málotřídních školách 

V tabulce č. 5 jsou uvedeny výsledky odpovědí na otázku č. 6 dotazníku 

zaměřenou na materiální podmínky využití ICT. Nejprve jsou uvedena 

průměrná hodnocení (známka), jak ředitelé vnímají jednotlivé dílčí podmínky. 

Celkově je zřejmé, že všechny aspekty mají v průměru velmi dobré hodnocení.  

Podrobnější rozdělení hodnocení jednotlivých aspektů materiálních 

podmínek je uvedeno v dalších částech tabulky (tabulka č. 5a – 5g). Z tohoto 

rozdělení si lze udělat představu, kolik škol považuje jednotlivé podmínky za 

nedostatečné. U všech uváděných podmínek kromě jedné (interaktivní tabule), 

hodnotí jako nedostatečné maximálně 5 % škol. U interaktivní tabule je to  

27 %. Přesto však existuje stále dosti velký prostor pro zlepšování podmínek 

tak, aby se dostaly v očích ředitelů  alespoň na průměr.  

 

Tabulka č. 5 – Materiální podmínky využití ICT 

 N Průměr 

Vybavení audiovizuální technikou 181 2,03 

Vybavení reprodukční technikou 181 2,03 

Vybavení interaktivní tabulí 181 2,03 

Softwarové vybavení školy 181 2,06 

Prostorové vybavení školy 181 2,10 

Hardwarové vybavení školy 181 2,14 

Vybavení jinými prostředky    4 3,00 
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Tabulka č. 5a – Prostorové vybavení školy 

 Četnost Procenta Procenta 
z platných 

Kumulativní 
procenta 

  
  

  
  

  
P

la
tn

á
 Výborné 58 32,0 32,0 32,0 

Velmi dobré 65 35,9 35,9 68,0 

Dobré 44 24,3 24,3 92,3 

Dostatečné  9   5,0  5,0 97,2 

Nedostatečné  5   2,8  2,8     100,0 

Celkem    181   100,0 100,0  

 
 

Tabulka č. 5b – Hardwarové vybavení školy 

 Četnost Procenta Procenta 
z platných 

Kumulativní 
procenta 

  
  

  
  

  
P

la
tn

á
 Výborné 53 29,3 29,3 29,0 

Velmi dobré  66 36,5 36,5  65,7 

Dobré  48 26,5 26,5  92,3 

Dostatečné  12   6,6   6,6   98,9 

Nedostatečné    2   1,1   1,1      100,0 

Celkem    181    100,0    100,0  

 
 
Tabulka č. 5c – Softwarové vybavení školy 

 Četnost Procenta Procenta 
z platných 

Kumulativní 
procenta 

  
  

  
  

  
P

la
tn

á
 Výborné  56 30,9 30,9 30,9 

Velmi dobré  69 38,1 38,1  69,1 

Dobré  46 25,4 25,4  94,5 

Dostatečné    9   5,0     5,0    99,4 

Nedostatečné    1   0,6   0,6     100,0 

Celkem    181   100,0    100,0  

 
 

Tabulka č. 5d – Vybavení reprodukční technikou 

 Četnost Procenta Procenta 
z platných 

Kumulativní 
procenta 

  
  

  
  

  
P

la
tn

á
 Výborné  60 33,1 33,1 33,1 

Velmi dobré  71 39,2 39,2  72,4 

Dobré  39 21,5 21,5  93,9 

Dostatečné    7   3,9     3,9    97,8 

Nedostatečné    4   2,2   2,2     100,0 

Celkem    181   100,0     100,0  
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Tabulka č. 5e – Vybavení audiovizuální technikou 

 Četnost Procenta Procenta 
z platných 

Kumulativní 
procenta 

  
  

  
  

  
P

la
tn

á
 Výborné  68 37,6 37,6 37,6 

Velmi dobré  60 33,1 33,1  70,7 

Dobré  38 21,0 21,0  91,7 

Dostatečné  10   5,5     5,5    97,2 

Nedostatečné    5   2,8   2,8     100,0 

Celkem    181   100,0    100,0  

 
 

Tabulka č. 5f – Vybavení interaktivní tabulí 

 Četnost Procenta Procenta 
z platných 

Kumulativní 
procenta 

  
  

  
  

  
P

la
tn

á
 Výborné  92 50,8 50,8 50,8 

Velmi dobré  49 27,1 27,1  77,9 

Dobré  10   5,5   5,5  83,4 

Dostatečné    3   1,7     1,7    85,1 

Nedostatečné  27    14,9  14,9     100,0 

Celkem    181    100,0     100,0  

 
 
Tabulka č. 5g – Vybavení jinými prostředky 

 Četnost Procenta Procenta 
z platných 

Kumulativní 
procenta 

  
  

  
  

  
P

la
tn

á
 Výborné   1     0,6 25,0 25,0 

Velmi dobré    1     0,6 25,0  50,0 

Dobré    2        1,1 50,0      100,0 

Dostatečné     4        2,2       100,0  

Nedostatečné    177      97,8   

Celkem    181    100,0   

Z přehledu je patrno, že nejlepší hodnocení získala audiovizuální 

a reprografická technika a vybavení interaktivní tabulí. 
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3.2 Současný stav využití ICT na málotřídních školách 

V tabulce č. 6 jsou zpracovány odpovědi na otázku č. 7 týkající se využití 

ICT ve škole pro různé účely. Opět na začátku je uvedeno setříděné průměrné 

známkové hodnocení jednotlivých druhů využití. 

V následujících dílčích částech tabulky (tabulka č. 6a – 6i) jsou opět 

uvedena rozdělení odpovědí podle jednotlivých známek. Větší podíl hodnocení 

jako „nedostatečné“ získalo pouze výše uvedené vzdělávání učitelů (32 %). 

Rovněž z těchto tabulek je patrné, že u řady škol  existují značné rezervy pro 

zlepšování, aby se využití ICT dostalo alespoň na průměrné hodnocení. 

 

Tabulka č. 6 – Využití ICT ve škole 

 N Průměr 

Využití ICT v administrativním řízení 181 1,81 

Využití ICT v komunikaci s nadřízenými orgány a samosprávou 181 2,01 

Využití ICT v organizaci a řízení výuky ve třídách 181 2,10 

Využití ICT v propagaci školy navenek 181 2,12 

Využití ICT ve volnočasových aktivitách dětí 181 2,12 

Využití ICT v komunikaci s jinými školami 181 2,14 

Využití ICT v multimediální výuce (interaktivní výuka) 181 2,27 

Využití ICT v komunikaci školy s rodiči 181 2,56 

Využití ICT ve vzdělávání učitelů na dálku 181 3,72 

 
 
Tabulka č. 6a – Využití ICT v multimediální výuce (interaktivní výuka) 

 Četnost Procenta Procenta 
z platných 

Kumulativní 
procenta 

  
  

  
  

  
P

la
tn

á
 Výborné 47 26,0 26,0 26,0 

Velmi dobré 80 44,2 44,2 70,2 

Dobré 26 14,4 14,4 84,5 

Dostatečné 14   7,7   7,7 92,3 

Nedostatečné 14   7,7   7,7     100,0 

Celkem    181   100,0    100,0  
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Tabulka č. 6b – Využití ICT v organizaci a řízení výuky ve třídách 

 Četnost Procenta Procenta 
z platných 

Kumulativní 
procenta 

  
  

  
  

  
P

la
tn

á
 Výborné 47 26,0 26,0 26,0 

Velmi dobré 82 45,3 45,3 71,3 

Dobré 41 22,7 22,7 93,9 

Dostatečné  8   4,4   4,4 98,3 

Nedostatečné  3   1,7   1,7     100,0 

Celkem   181   100,0    100,0  

 
 
Tabulka č. 6c – Využití ICT ve volnočasových aktivitách dětí 

 Četnost Procenta Procenta 
z platných 

Kumulativní 
procenta 

  
  

  
  

  
P

la
tn

á
 Výborné 58 32,0 32,0 32,0 

Velmi dobré 64 35,4 35,4 67,4 

Dobré 44 24,3 24,3 91,7 

Dostatečné  9   5,0   5,0 96,7 

Nedostatečné  6   3,3   3,3     100,0 

Celkem   181   100,0    100,0  

 
 
Tabulka č. 6d – Využití ICT v administrativním řízení školy 

 Četnost Procenta Procenta 
z platných 

Kumulativní 
procenta 

  
  

  
  

  
P

la
tn

á
 Výborné 75 41,4 41,4 41,4 

Velmi dobré 74 40,9 40,9 82,3 

Dobré 26 14,4 14,4 96,7 

Dostatečné  4   2,2   2,2 98,9 

Nedostatečné  2   1,1   1,1     100,0 

Celkem   181   100,0    100,0  

 
 
Tabulka č. 6e – Využití ICT ve vzdělávání učitelů na dálku 

 Četnost Procenta Procenta 
z platných 

Kumulativní 
procenta 

  
  

  
  

  
P

la
tn

á
 Výborné 8   4,4   4,4 4,4 

Velmi dobré 31 17,1 17,1 21,5 

Dobré 42 23,2 23,2 44,8 

Dostatečné 42 23,2 23,2 68,0 

Nedostatečné 58 32,0 32,0     100,0 

Celkem    181   100,0    100,0  
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Tabulka č. 6f – Využití ICT v komunikaci školy s rodiči 

 Četnost Procenta Procenta 
z platných 

Kumulativní 
procenta 

  
  

  
  

  
P

la
tn

á
 Výborné 34 18,8 18,8      18,8 

Velmi dobré 61   33,7   33,7 52,5 

Dobré 48   26,5   26,5 79,0 

Dostatečné 26   14,4   14,4 93,4 

Nedostatečné 12    6,6    6,6     100,0 

Celkem    181    100,0     100,0  

 
 

Tabulka č. 6g – Využití ICT v komunikaci s jinými školami 

 Četnost Procenta Procenta 
z platných 

Kumulativní 
procenta 

  
  

  
  

  
P

la
tn

á
 Výborné 47 26,0 26,0 26,0 

Velmi dobré 77 42,5 42,5 68,5 

Dobré 44 21,3 21,3 92,8 

Dostatečné 10   5,5   5,5 98,3 

Nedostatečné   3   1,7   1,7     100,0 

Celkem   181   100,0    100,0  

 
 

Tabulka č. 6h – Využití ICT v komunikaci s nadřízenými orgány a 

samosprávou 

 Četnost Procenta Procenta 
z platných 

Kumulativní 
procenta 

  
  

  
 P

la
tn

á
 Výborné 54 29,8 29,8 29,8 

Velmi dobré 79 43,6 43,6 73,5 

Dobré 41 22,7 22,7 96,1 

Dostatečné   7   3,9   3,9     100,0 

Celkem   181 100,0    100,0  
 
 

Tabulka č. 6i – Využití ICT v propagaci školy navenek 

 Četnost Procenta Procenta 
z platných 

Kumulativní 
procenta 

  
  

  
  

  
P

la
tn

á
 Výborné 50 27,6 27,6 27,6 

Velmi dobré 78 43,1 43,1 70,7 

Dobré 40 22,1 22,1 92,8 

Dostatečné   8   4,4   4,4 97,2 

Nedostatečné   5   2,8   2,8     100,0 

Celkem   181   100,0     100,0  
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Z přehledu je patrno, že největší využití má ve školách ICT v oblasti 

administrativního řízení školy, v komunikaci s nadřízenými orgány a 

samosprávou obcí, v řízení výuky ve třídách. Naopak nejhůře je hodnoceno 

využití při vzdělávání učitelů na dálku a v komunikaci škol s rodiči. Přesto se ale 

hodnocení využití ICT ve všech případech, kromě vzdělávání učitelů, pohybuje 

v pásmu velmi dobré až dobré.  

 
 

3.3 Perspektivy využití ICT na málotřídních školách 

V tabulce č. 7 jsou uvedeny analyzované odpovědi na otázku č. 8 týkající 

se perspektiv využití ICT ve škole z pohledu ředitelů.  

V první části je průměrné známkové hodnocení perspektiv opět setříděno 

od nejperspektivnějších k méně perspektivním využitím.  

 

Tabulka č. 7 – Možný přínos ICT 

 N Průměr 
Možný přínos ICT v administrativním řízení v budoucnosti 
 

181 1,62 

Možný přínos ICT v komunikaci s nadřízenými orgány a 
samosprávou v budoucnosti 

181 1,67 

Možný přínos ICT v organizaci a řízení výuky ve třídách v 
budoucnosti 

181 1,73 

Možný přínos ICT v propagaci školy navenek v budoucnosti 
 

181 1,81 

Možný přínos ICT ve volnočasových aktivitách dětí v budoucnosti 
 

181 1,90 

Možný přínos ICT v komunikaci s jinými školami v budoucnosti 
 

181 2,11 

Možný přínos ICT v multimediální výuce (interaktivní výuka) v 
budoucnosti 

181 2,22 

Možný přínos ICT v komunikaci školy s rodiči v budoucnosti 
 

181 2,33 

Možný přínos ICT ve vzdělávání učitelů na dálku v budoucnosti 

 
181 2,49 
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Tabulka č. 7a – Možný přínos ICT v multimediální výuce (interaktivní výuka) 

v budoucnosti 

 Četnost Procenta Procenta 
z platných 

Kumulativní 
procenta 

  
  

  
  

  
P

la
tn

á
 Velmi značný 70 38,7  38,7 38,7 

Značný 82 45,3 45,3 84,0 

Střední 23 12,7 12,7 96,7 

Malý   5   2,8    2,8  99,4 

Velmi malý   1   0,6   0,6     100,0 

Celkem   181   100,0     100,0  

 
 
Tabulka č. 7b – Možný přínos ICT v organizaci a řízení výuky ve třídách 

v budoucnosti 

 Četnost Procenta Procenta 
z platných 

Kumulativní 
procenta 

  
  

  
  

  
P

la
tn

á
 Velmi značný 47 26,0 26,0 26,0 

Značný 79 43,6 43,6 69,6 

Střední 46 25,4 25,4 95,0 

Malý   6   3,3   3,3 98,3 

Velmi malý   3   1,7   1,7     100,0 

Celkem    181   100,0    100,0  

 
 

Tabulka č. 7c – Možný přínos ICT ve volnočasových aktivitách dětí 

v budoucnosti 

 Četnost Procenta Procenta 
z platných 

Kumulativní 
procenta 

  
  

  
  

  
P

la
tn

á
 Velmi značný 27 14,9 14,9 14,9 

Značný 82 45,3 45,3 60,2 

Střední 59 32,6 32,6 92,8 

Malý 12   6,6   6,6 99,4 

Velmi malý   1   0,6   0,6     100,0 

Celkem   181   100,0    100,0  
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Tabulka č. 7d – Možný přínos ICT v administrativním řízení školy 

v budoucnosti 

 Četnost Procenta Procenta 
z platných 

Kumulativní 
procenta 

  
  

  
  

  
P

la
tn

á
 Velmi značný 71 39,2 39,2 39,2 

Značný 92 50,8 50,8 90,1 

Střední 15   8,3   8,3 98,3 

Malý   2   1,1   1,1 99,4 

Velmi malý   1   0,6   0,6     100,0 

Celkem   181   100,0     100,0  

 
 

Tabulka č. 7e – Možný přínos ICT ve vzdělávání učitelů na dálku 

v budoucnosti 

 Četnost Procenta Procenta 
z platných 

Kumulativní 
procenta 

  
  

  
  

  
P

la
tn

á
 Velmi značný 34 18,8 18,8 18,8 

Značný 57 31,5 31,5 50,3 

Střední 62 34,3 34,3 84,5 

Malý 23 12,7 12,7 97,2 

Velmi malý   5   2,8   2,8     100,0 

Celkem   181   100,0    100,0  

 
 

Tabulka č. 7f – Možný přínos ICT v komunikaci školy s rodiči 

v budoucnosti 

 Četnost Procenta Procenta 
z platných 

Kumulativní 
procenta 

  
  

  
  

  
P

la
tn

á
 Velmi značný 47 26,0 26,0 26,0 

Značný 62 34,3 34,3 60,2 

Střední 59 32,6 32,6 92,8 

Malý 11   6,1   6,1 98,9 

Velmi malý   2   1,1   1,1     100,0 

Celkem   181   100,0    100,0  

 
 

Tabulka č. 7g – Možný přínos ICT v komunikaci s jinými školami 

v budoucnosti 

 Četnost Procenta Procenta 
z platných 

Kumulativní 
procenta 

  
  

  
  

  

P
la

tn
á
 

Velmi značný 57 31,5 31,5 31,5 

Značný 89 49,2 49,2 80,7 

Střední 32 17,7 17,7 98,3 

Malý   3   1,7   1,7     100,0 

Celkem    181   100,0    100,0  
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Tabulka č. 7h – Možný přínos ICT v komunikaci s nadřízenými orgány a 

samosprávou v budoucnosti 

 Četnost Procenta Procenta 
z platných 

Kumulativní 
procenta 

  
  

  
  

  

P
la

tn
á
 

Velmi značný 77 42,5 42,5 42,5 

Značný 88 48,6 48,6 91,2 

Střední 14   7,7   7,7 98,9 

Malý   2   1,1   1,1     100,0 

Celkem    181   100,0    100,0  

 
 

Tabulka č. 7i – Možný přínos ICT v propagaci školy navenek v budoucnosti 

 Četnost Procenta Procenta 
z platných 

Kumulativní 
procenta 

  
  

  
  

  

P
la

tn
á
 

Velmi značný 89 49,2 49,2 49,2 

Značný 73 40,3 40,3 89,5 

Střední 18   9,9   9,9 99,4 

Malý   1   0,6   0,6     100,0 

Celkem   181   100,0    100,0  

Možnosti využití ve všech posuzovaných směrech jsou řediteli hodnoceny 

vesměs jako velmi dobré. Největší možný přínos je při tom v průměru 

přisuzován propagaci školy navenek, komunikaci s nadřízenými orgány a 

samosprávou a administrativnímu řízení školy. 

Na opačném konci pořadí hodnocení stojí zejména  možný přínos 

vzdělávání učitelů na dálku. Nahlédneme-li do podrobnějšího rozložení známek 

přidělených tomuto využití, vidíme, že malý či velmi malý možný přínos mu 

přisuzuje 15,5 % respondentů. 

V tabulce č. 8 jsou souhrnně zpracovány odpovědi na volnou otázku č. 11 

dotazníku, týkající se hodnocení perspektiv využití ICT ve škole.  
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Tabulka č. 8 – Perspektivní způsoby využití ICT (podle volných odpovědí) 

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

ředitelů 

1. - častější zařazení ICT techniky do výuky   31 

2. - získat interaktivní tabule do tříd     17 

3. - inovovat starší a zastaralou techniku    10 

4. - moci absolvovat více školení pro učitele   10 

5. - notebooky nebo tablety pro všechny žáky   9 

6. - dovybavit školy ještě lepší technikou    8 

7. - sehnat více výukových programů    7 

8. - častější komunikace s rodiči prospěch, absence  6 

9. - nepřeceňovat úlohu ICT techniky ve výuce   5 

10. - pořídit digitální učebnice      5 

11. - více využívat vlastních výukových programů   3 

12. - zvýšit spokojenost s využitím techniky    3 

13. - využití interaktivní výuky při mediálních technologiích 3 

14. - e-learning        2 

15. 
- nabídnout využití stávající techniky obecnímu úřadu,   
popřípadě občanům obce 

2 

16. - propagace školy       2 

17. - získat další dotace      2 

18. - pokusit se dostat počítače i do kmenových tříd  1 

19. - využívat více ICT techniku při volnočasových aktivitách 1 

20. 
- využívat ICT techniku jako doplňkovou formu výuky pro 
integrované žáky  

1 

21. - naučit pedagogy lépe pracovat s ICT technikou  1 

22. 

- vytvoření systému testování žáků, prezentace učiva 
dostupné po internetu, komunikace s rodiči po internetu, 
kterého do budoucna dosáhneme zajištěním technické 
podpory a využitím již existujících materiálů a jejich 
zakomponováním do jednotného systému.   

1 

23. - využití ICT techniky pro žáky při přípravě na vyučování 1 

24. - postavit jazykovou učebnu     1 

25. - udržet školu       1 

26. - získat odborníka na výuku ICT techniky   1 

27 - více využívat ICT techniku ve volném čase   1 

28. - zvýšit rychlost připojení k internetu    1 

29. - zvýšit počty počítačů ve školách    1 

30. - ozvučit místnosti       1 

31. 
- další technika jako jsou videokamery, čtecí zařízení, 
tablety 

1 

32. 
 - práce na PC o přestávkách a jako zájmová aktivita 
odpoledne (zdarma)  

1 

33. 
 - vypracování domácích úkolů na PC ve škole, pokud 
žáci nemají tuto možnost doma  

1 
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Ředitelé nejčastěji uváděli jako perspektivní cíle častější zařazení ICT do 

výuky, získání interaktivních tabulí do tříd, inovování zastaralé techniky a 

školení pro učitele, notebooky či tablety pro žáky, dovybavení technikou a 

výukovými programy a častější komunikaci s rodiči (prospěch, absence).  

Zajímavé jsou ale i některé náměty využití, které se vyskytly méně často, 

např. nabídnutí stávající techniky k využití občanům v obci aj. Některé odpovědi 

ředitelů na tuto otázku dotazníku se netýkaly využití ICT, ale spíše  jejího 

doplnění. Z toho lze usuzovat, že jejich školy řeší  teprve problémy 

dostatečného vybavení ICT a otázky jejího využití zatím nejsou na pořadu dne. 

 
 

3.4 Bariéry využití  ICT na málotřídních školách 

V tabulce č. 9  jsou zpracovány odpovědi na otázku č. 9 dotazníku týkající 

se bariér efektivního využití ICT ve škole. V první části tabulky jsou 

hodnocení ředitelů (na škále: 1 – velmi značný; 5 – velmi malý) opět setříděna 

od nejsilnější bariéry k méně silným. Jaký podíl škol vidí silnější bariéry 

v jednotlivých uvedených faktorech, je patrno z dalších částí tabulky (tabulka 

č. 9a – 9h) uvádějící rozložení jednotlivých hodnocení.  

 

Tabulka č. 9 – Bariéry využití ICT ve škole 

 N Průměr 
Jak silnou barieru pro využití ICT ve vaší škole představuje 
nedostatek financí školy 

181 2,35 

Jak silnou barieru pro využití ICT ve vaší škole představuje 
nedostatek času učitelů 

181 2,52 

Jak silnou barieru pro využití ICT ve vaší škole představuje 
nedostatek metodických materiálů pro málotřídky 

181 2,52 

Jak silnou barieru pro využití ICT ve vaší škole představuje nízká 
kvalifikace v oblasti IT 

181 2,96 

Jak silnou barieru pro využití ICT ve vaší škole představuje absence 
koordinátora ICT 

181 3,23 

Jak silnou barieru pro využití ICT ve vaší škole představuje absence 
jasné vize využití ICT 

181 3,53 

Jak silnou barieru pro využití ICT ve vaší škole představují špatné 
prostorové a technické vybavení 

181 3,65 

Jak silnou barieru pro využití ICT ve vaší škole představuje 
nedostatečný zájem učitelů o novou techniku a přístupy  

181 3,75 

Jak silnou barieru pro využití ICT ve vaší škole představuje 
nedostatek financí školy 

181 3,78 
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Tabulka č. 9a – Jak silnou bariéru pro využití ICT ve vaší škole představují 

špatné prostorové a technické vybavení 

 Četnost Procenta Procenta 
z platných 

Kumulativní 
procenta 

  
  

  
  

  
P

la
tn

á
 Velmi značná   7 3,9   3,9   3,9 

Značná 24 13,3 13,3 17,1 

Střední 41 22,7 22,7 39,8 

Malá 45 24,9 24,9 64,6 

Velmi malá 64 35,4 35,4     100,0 

Celkem    181   100,0    100,0  

 
 

Tabulka č. 9b – Jak silnou bariéru pro využití ICT ve vaší škole představuje 

nedostatek financí školy 

 Četnost Procenta Procenta 
z platných 

Kumulativní 
procenta 

  
  

  
  

  
P

la
tn

á
 Velmi značná 49 27,1   27,1 27,1 

Značná 52 28,7 28,7 55,8 

Střední 54 29,8 29,8 85,6 

Malá 19 10,5 10,5 96,1 

Velmi malá   7   3,9   3,9     100,0 

Celkem   181    100,0     100,0  

 
 
Tabulka č. 9c – Jak silnou bariéru pro využití ICT ve vaší škole představuje 

nízká kvalifikace v oblasti IT 

 Četnost Procenta Procenta 
z platných 

Kumulativní 
procenta 

  
  

  
  

  
P

la
tn

á
 Velmi značná 7    3,9    3,9   3,9 

Značná 36 19,9 19,9 23,8 

Střední 68 37,6 37,6 61,3 

Malá 49 27,1 27,1 88,4 

Velmi malá 21 11,6 11,6     100,0 

Celkem   181   100,0    100,0  
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Tabulka č. 9d – Jak silnou bariéru pro využití ICT ve vaší škole představuje 

nedostatečný zájem učitelů o novou techniku a přístupy 

 Četnost Procenta Procenta 
z platných 

Kumulativní 
procenta 

  
  

  
  

  
P

la
tn

á
 Velmi značná   2   1,1   1,1  1,1 

Značná 23 12,7 12,7 13,8 

Střední 39 21,5 21,5 35,4 

Malá 66 36,5 36,5 71,8 

Velmi malá 51 28,2 28,2     100,0 

Celkem   181   100,0    100,0  

 
 
Tabulka č. 9e – Jak silnou bariéru pro využití ICT ve vaší škole představuje 

absence koordinátora ICT 

 Četnost Procenta Procenta 
z platných 

Kumulativní 
procenta 

  
  

  
  

  
P

la
tn

á
 

Velmi značná 18   9,9   10,0 10,0 

Značná 30 16,6 16,7 26,7 

Střední 41 22,7 22,8 49,4 

Malá 49 27,1 27,2 76,7 

Velmi malá 42 23,2 23,3       100,0 

Celkem     180 99,4    100,0  

Vynechaná syst.   1   0,6   

Celkem     181    100,0   

 
 

Tabulka č. 9f – Jak silnou bariéru pro využití ICT ve vaší škole představuje 

absence jasné vize využití ICT 

 Četnost Procenta Procenta 
z platných 

Kumulativní 
procenta 

  
  

  
  

  
P

la
tn

á
 Velmi značná 8   4,4 4,4 4,4 

Značná 21 11,6 11,6 16,0 

Střední 41 22,7 22,7 38,7 

Malá 68 37,6 37,6 76,2 

Velmi malá 43 23,8 23,8     100,0 

Celkem    181   100,0    100,0  
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Tabulka č. 9g – Jak silnou bariéru pro využití ICT ve vaší škole představuje 

nedostatek metodických materiálů pro málotřídky 

 Četnost Procenta Procenta 
z platných 

Kumulativní 
procenta 

  
  

  
  

  
P

la
tn

á
 Velmi značná 19 10,5 10,5 10,5 

Značná 51 28,2 28,2 38,7 

Střední 56 30,9 30,9 69,6 

Malá 29 16,0 16,0 85,6 

Velmi malá     26         14,4 14,4     100,0 

Celkem   181   100,0     100,0  

 
 
Tabulka č. 9h – Jak silnou bariéru pro využití ICT ve vaší škole představuje 

nedostatek času učitelů 

 Četnost Procenta Procenta 
z platných 

Kumulativní 
procenta 

  
  

  
  

  
P

la
tn

á
 Velmi značná 47 26,0 26,0 26,0 

Značná 54 29,8 29,8 55,8 

Střední 37 20,4 20,4 76,2 

Malá 25 13,8 13,8 90,1 

Velmi malá 18   9,9   9,9     100,0 

Celkem    181   100,0    100,0  

V průměru je jako značná bariéra hodnocen nedostatek financí. 

Nedostatek času učitelů, chybějící metodický materiál, nízká IT kvalifikace 

učitelů a absence koordinátora jsou hodnoceny spíše jako středně silné bariéry. 

Naopak jako malé bariéry  vidí ředitelé absenci jasné vize využití IC, špatné 

prostorové podmínky a nedostatečný zájem učitelů. (Zřejmě v tomto hodnocení 

vycházejí z podmínek vlastní školy, nikoli z obecných názorů na možné 

bariéry). Uvedená hodnocení jsou však zprůměrována. 

Vidíme, že  u prvních tří nejsilnějších bariér je jako velmi značné či značné 

považuje více než polovina respondentů. (Názornější vhled do síly bariér 

získáme z hodnot kumulativních procent v jednotlivých tabulkách, 

tj. souhrnných procentech za více stupňů  hodnocení.  Pokud za významné 

bariéry považujeme ty, které jsou hodnoceny jako „velmi značné“, a  „značné“  

vidíme, že špatné prostorové podmínky trápí 17,1 % škol, nedostatek financí  

55,8 % škol, nízká kvalifikace učitelů v otázkách ICT  23,8 % škol, nedostatečný 

zájem učitelů 13,8 % škol, absence koordinátora 26,7 % škol, absence jasné 
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vize využití ICT 16 % škol, nedostatek vhodných metodických materiálů 38,7 % 

škol a nedostatek času učitelů dokonce 55,8 % škol.) 

V  tabulce č. 10 jsou souhrnně zpracovány odpovědi na volnou otázku 

č. 12 dotazníku.  

 
 
Tabulka č. 10 – Hlavní bariéry využití ICT (podle volných odpovědí) 

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

Číslo Odpověď 
Uvedlo 
ředitelů 

1. - nedostatek financí 96 

2. - nedostatek času učitelů a ředitelů    27 

3. - žádné bariéry      13 

4. 
- nedostatečný zájem učitelů o využití již existující 
techniky 

11 

5. - nedostatečné prostorové podmínky    10 

6. - náročnost a přetíženost práce učitelů a ředitelů 5 

7. - nedostatek a chybějící materiály 5 

8. 
- nadbytek administrativy a tím ukrajování jinde 
potřebného času  

4 

9. - existenční nejistota      4 

10. - nedostatečná kvalifikovanost učitelů    3 

11. - nekompetentní ministr školství 2 

12. - nevím 2 

13. - přeceňování významu ICT     2 

14. - nedostatek kvalifikovaných učitelů    1 

15. 
- nedostatek žáků a tudíž nedostatek financi z toho 
vyplývající  

1 

16. - problémy při zastupování učitelů při dalším vzdělávání 1 

17. - komplikovanost žádostí o dotace    1 

 

K nejčastěji zmiňovaným bariérám patří opět  nedostatek financí, 

nedostatek času učitelů.   

Dále je zde ve větším počtu zmíněn nedostatečný zájem učitelů o využití 

techniky a nedostatečné prostorové podmínky. Nedostatek metodických 

materiálů, který byl konstatován v předchozí části, zde zmíněn není. Zřejmě si 

jej ředitelé bez výslovného připomenutí dostatečně neuvědomují. Zajímavé u 

této tabulky je zjištění, že malá část ředitelů (necelých 10 %) žádné bariéry, dle 
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svého vyjádření,  nepociťuje. Otázka je, zda je to proto, že podmínky ve škole 

jsou optimální nebo proto, že problematika ICT je stranou jejich zájmu. 

 

3.5 Doporučení a návrhy k odstranění bariér a  k efektivnímu 
využití ICT na málotřídkách 

Možná doporučení a návrhy ředitelů k odstranění bariér a dosažení 

vytčených cílů jsou souhrnně zachycena v tabulce č. 11. Byly získány 

z odpovědí na volnou otázku č. 13  dotazníku.  

 

Tabulka č. 11 – Navrhovaná opatření k překonání bariér využití ICT (podle 

volných odpovědí) 

Jaká opatření by bylo třeba udělat (co zajistit, změnit, apod.), aby mohly 
být tyto překážky překonány a cílů mohlo být dosaženo? 

Číslo Odpověď 
Uvedlo 
ředitelů 

1. 
- posílit financování málotřídních škol s ohledem na 
specifika 

35 

2. 
- dotace na nákup výpočetní techniky, sponzoři, EU 
peníze 

25 

3. 
- výměna ministra školství a volba kompetentnějšího 
zástupce škol 

14 

4. - snížení zbytečné administrativy a zátěže ředitelů škol 7 

5. - vzdělávání pedagogů 7 

6. -  žádné 4 

7. 
- stavět byty na venkově a tím mít ve školách více dětí a 
tím více peněz 

3 

8. - více času  3 

9. -  navýšit ONIV, aby se nemuselo spoléhat na sponzory 3 

10. - zvýšit angažovanost obce na škole 3 

11. - zlepšit dopravní obslužnost a tím více dětí ve škole 2 

12. -  zajistit lepší proškolování  2 

13. - nezveličovat úlohu ICT ve školách 2 

14. - zvýšení normativu na žáka v málotřídní škole 2 

15. - zvýšit kompatibilnost ICT ve státě 1 

16. - získat peníze na zástupy učitelům 1 

17. - zredukovat množství učiva 1 

18. - neopravovat školy a uspořené peníze dát do ICT 1 

19. - zvýšit finanční motivovanost učitelů 1 

20. - zvýšit prestiž učitelů ve státě 1 

Nejčastěji je navrhováno posílení financování málotřídních škol s ohledem 

na jejich specifika a dotace na nákup techniky. Častěji je zmiňováno  i zajištění 

kompetentního vrcholového řízení školství,  snížení administrativy, vzdělávání 
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učitelů. Za pozornost ale jistě stojí i další návrhy ředitelů, i když jsou zmiňovány 

méně často. Pro mnohé ředitele málotřídních škol by proto mohlo být 

inspirativním bližší seznámení se s návrhy jejich kolegů z jiných škol. 

 

3.6 Manažerské studium ředitelů a jeho vliv na jejich názory a 
postoje 

V tabulce č. 12 je uveden přehled odpovědí na otázku  č. 16 dotazníku 

týkající se absolvování manažerského studia ředitelů. Typ tohoto studia je 

blíže nespecifikován. Vidíme, že toto studium, dle vlastního vyjádření, 

absolvovaly přibližně 2/3 respondentů. 

 

Tabulka č. 12 – Manažerské studium ředitelů 

Jste absolventem manažerského studia? 

 Četnost Procenta Procenta 
z platných 

Kumulativní 
procenta 

P
la

tn
á
 Ano 125 69,1 69,1 69,1 

Ne   56 30,9 30,9     100,0 

Celkem    181   100,0    100,0  

V této souvislosti je zajímavá otázka, zda se manažerské studium ředitelů 

nějak výrazněji odrazilo v jejich názorech a postojích ohledně stavu a 

současného využití ICT na škole, jakož i hodnocení možného dalšího jeho 

využití a  vnímaných  bariér.  Tento vliv je podrobněji analyzován v tabulkách č. 

12a – 12d. Možné vlivy jsou analyzovány pomocí složitější techniky 

statistického programu SPSS, tzv. znaménkového schématu. 

Podrobnější rozbor této problematiky, včetně bližší charakteristiky použité 

statistické metody, překračuje rámec této  práce. Bylo by dobré se mu věnovat 

v samostatné studii. 

Tabulka  č. 12a  se týká vlivu manažerského studia na rozdílné hodnocení 

různých aspektů materiálního vybavení školy. Z analýzy dat vyplývá, že na 

úrovni „malého věcně významného rozdílu“ hodnotí ředitelé, kteří absolvovali 

manažerské studium lépe vybavení audiovizuální technikou. Jinak nic. 
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Tabulka č. 12b se týká rozdílů hodnocení využití ICT pro různé účely ve 

škole v závislosti na absolvování manažerského studia. Věcně významný vliv 

v oblasti využití ICT zjištěn nebyl. 

Tabulka č. 12c  se týká rozdílů v hodnocení možného přínosu ICT 

v závislosti na absolvování manažerského studia. V této oblasti vidíme dva 

věcně významné rozdíly. Absolventi manažerského studia hodnotí lépe možný 

přínos ICT v multimediální výuce a ve vzdělávání učitelů na dálku. Jiné rozdíly 

zjištěny nebyly. 

Tabulka č. 12d se týká hodnocení bariér využití ICT v závislosti na 

absolvování manažerského studia. V této oblasti vidíme dva věcně významné 

rozdíly. Absolventi manažerského studia hodnotí lépe tyto bariéry – absence 

jasné vize využití ICT, absence koordinátora ICT a nedostatek metodických 

materiálů pro malotřídky. 

 
Tabulka č. 12a – Vliv manažerského studia na hodnocení materiálního 

vybavení školy 

Proměnné Statistiky 

Znaménkové 
schéma 

 

Cohenovo Interpretac
e rozdílu 
průměrů 
založená 

na 
Cohenově 

d 

Korelační 
míra efektu 

velikosti 
r 

(Y,lambda) 

Čtverec 
r 

(Y,lambda) 

Prostorové vybavení 
školy 
 

o  0,09 nepatrný 0,05 0,00 

Hardwarové vybavení 
školy 
 

o  0,04 
 

nepatrný 0,20 0,00 

Softwarové vybavení 
školy 
 

o  0,02 nepatrný 0,01 0,00 

Vybavení reprodukční 
technikou 
 

o  0,06 nepatrný 0,03 
 

0,00 

Vybavení audiovizuální 
technikou 
 

o  0,20 malý 0,10 0,01 

Vybavení interaktivní 
tabulí 

o  0,01 nepatrný 0,00 0,00 

Věcná významnost rozdílu středních hodnot – absolutorium 

manažerského studia 1) ano 2) ne 
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Tabulka č. 12b – Vliv manažerského studia na hodnocení využití ICT 
 

Proměnné Statistiky 

Znaménkové 
schéma 

 

Cohenovo Interpretace 
rozdílu 

průměrů 
založená 

na 
Cohenově 

d 

Korelační 
míra efektu 

velikosti 
r 

(Y,lambda) 

Čtverec 
r (Y,lambda) 

Využití ICT 
v multimediální výuce 
(interaktivní tabule) 
 

o  0,12 nepatrný 0,06 0,00 

Využití ICT v organizaci 
a řízení výuky ve třídách 

o  0,05 
 

nepatrný 0,03 0,00 

Využití ICT ve 
volnočasových aktivitách 
dětí 
 

o  0,07 nepatrný 0,04 0,00 

Využití ICT 
v administrativním řízení 
školy 

o  0,06 nepatrný 0,03 
 

0,00 

Využití ICT ve 
vzdělávání učitelů na 
dálku 

o  0,11 nepatrný 0,06 0,00 

Využití ICT v komunikaci 
školy s rodiči 

o  0,01 nepatrný 0,00 0,00 

Využití ICT v komunikaci 
s jinými školami 

o  0,00 nepatrný 0,00 0,00 

Využití ICT v komunikaci 
s nadřízenými orgány a 
samosprávou 

o  0,01 nepatrný 0,00 0,00 

Využití ICT v propagaci 
školy navenek 

o  0,01 nepatrný 0,01 0,00 

Věcná významnost rozdílu středních hodnot – absolutorium 

manažerského studia 1) ano 2) ne 
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Tabulka č. 12c – Vliv manažerského studia na hodnocení možného přínosu 

ICT  

Proměnné Statistiky 

Znaménkové 
schéma 

 

Cohenovo Interpretace 
rozdílu 

průměrů 
založená 

na 
Cohenově 

d 

Korelační 
míra efektu 

velikosti 
r 

(Y,lambda) 

Čtverec 
r (Y,lambda) 

Možný přínos ICT 
v multimediální výuce 
(interaktivní výuka) v 
budoucnosti 
 

o  0,38 malý 0,19 0,04 

Možný přínos ICT 
v organizaci a řízení 
výuky ve třídách v 
budoucnosti 

o  0,08 
 

nepatrný 0,04 0,00 

Možný přínos ICT ve 
volnočasových aktivitách 
dětí v budoucnosti 
 

 0,14 nepatrný 0,07 0,00 

Možný přínos ICT 
v administrativním řízení 
školy v budoucnosti 

o  0,14 nepatrný 0,07 
 

0,00 

Možný přínos ICT ve 
vzdělávání učitelů na 
dálku v budoucnosti 

o  0,42 malý 0,20 0,04 

Možný přínos ICT 
v komunikaci školy 
s rodiči v budoucnosti 

o  0,25 malý 0,12 0,02 

Možný přínos ICT 
v komunikaci s jinými 
školami v 

o  0,13 nepatrný 0,06 0,00 

Možný přínos ICT 
v komunikaci 
s nadřízenými orgány a 
samosprávou v 
budoucnosti 

o  0,23 malý 0,11 0,01 

Možný přínos ICT 
v propagaci školy 
navenek v budoucnosti 

o  0,15 nepatrný 0,08 0,01 

Věcná významnost rozdílu středních hodnot – absolutorium 

manažerského studia 1) ano 2) ne 

 
 
 
 
 



 

57 
 

Tabulka č. 12d – Vliv manažerského studia na hodnocení bariér využití ICT 

Proměnné Statistiky 

Znaménkové 
schéma 

 

Cohenovo Interpretace 
rozdílu 

průměrů 
založená na 
Cohenově d 

Korelační 
míra efektu 

velikosti 
r 

(Y,lambda) 

Čtverec 
r (Y,lambda) 

Jak silnou barieru pro 
využití ICT ve vaší 
škole představuje 
nedostatek jasné vize 

o  0,27 malý 0,13 0,02 

Jak silnou barieru pro 
využití ICT ve vaší 
škole představuje 
absence koordinátora 

o  0,24 
 

malý 0,12 0,01 

Jak silnou barieru pro 
využití ICT ve vaší 
škole představuje 
nedostatek 
metodických materiálů 
pro málotřídky 

o  0,21 malý 0,11 0,01 

Jak silnou barieru pro 
využití ICT ve vaší 
škole představuje 
špatné prostorové a 
technické vybavení 

o  0,17 nepatrný 0,08 
 

0,01 

Jak silnou barieru pro 
využití ICT ve vaší 
škole představuje 
nedostatečný zájem 
učitelů o novou 
techniku a přístupy 

o  0,11 nepatrný 0,05 0,00 

Jak silnou barieru pro 
využití ICT ve vaší 
škole představuje 
nedostatek času 
učitelů 

o  0,09 nepatrný 0,05 0,00 

Jak silnou barieru pro 
využití ICT ve vaší 
škole představuje 
nízká kvalifikace 
v oblasti IT 

o  0,06 nepatrný 0,03 0,00 

Jak silnou barieru pro 
využití ICT ve vaší 
škole představuje 
nedostatek financí 
školy 

o  0,03 nepatrný 0,01 0,00 

Věcná významnost rozdílu středních hodnot – absolutorium 

manažerského studia 1) ano 2) ne 
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3.7 Přínos studia na pedagogické škole pro zavádění a 
využívání ICT 

Kromě vlivu manažerského studia  mne zajímalo sledovat i vliv studia 

ředitelů  na pedagogické fakultě  či jiné škole na využití ICT ve škole. Tento vliv 

byl analyzován pomocí volné otázky č. 14 dotazníku. Výsledky jsou souhrnně 

uvedeny v tabulce č. 13.  

           

Tabulka č. 13  – Vliv studia na pedagogické fakultě na využívání ICT (podle 

volných odpovědí) 

Do jaké míry přispělo vaše studium  pedagogické fakulty nebo jiného  
vzdělávacího  institutu k tomu, abyste mohli dobře využívat ICT techniku 
ve školách? 

Číslo Odpověď 
Uvedlo 
ředitelů 

1. 
- studium probíhalo v dobách, kdy nebyla ICT technika 
ještě na takové úrovni jako dnes, proto nijak nepomohlo 

113 

2. - kurzy v rámci dalšího vzdělávání, AutoCont 42 

3. 
- v rámci samostudia jsem získal/a znalosti ve využívání 
ICT 

33 

4. - výrazně mi pomohlo  9 

5. - mělo pouze malý vliv 2 

6. - rozpohybovalo  stojaté vody a nutnost ICT vzdělávání 1 

Z přehledu vyplývá, že jen malá část ředitelů konstatuje přínos tohoto 

studia na využití ICT, zejména z toho důvodu, že jejich studium probíhalo 

převážně v době, kdy nebyla ICT technika na dostatečné úrovni. 
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3.8 Upřednostňovaný charakter výuky 

Zajímala jsem se rovněž o to, do jaké míry jsou respondenti tohoto 

výzkumu příznivci moderní výuky založené na využití ICT na rozdíl od tradiční 

výuky. Na tuto problematiku byla zaměřena otázka č. 17 dotazníku. Výsledky 

jsou uvedeny v tabulce č. 14.  

 
Tabulka č. 14 – Upřednostňovaný charakter výuky 

Jste přívržencem tradiční či moderní výuky? 

 
Četnost Procenta 

Procenta 
z platných 

Kumulativní 
procenta 

  
  

 P
la

tn
á
 

Spíše tradiční 
výuky 

66 36,5 36,5 36,5 

Spíše moderní 
výuky 

91 50,3 50,3 86,7 

Moderní výuky 24 13,3 13,3 100,0 

Celkem 181 100,0 100,0  

Je zřejmé, že 63,6 % respondentů je nakloněno moderní či spíše moderní 

výuce. Zajímavé přitom je, že zhruba polovina respondentů se řadí spíše do  

středního pásma, tj. jsou to příznivci „spíše moderní výuky“. (Položku Tradiční 

výuka jsem v dotazníku vynechala, jelikož jsem předpokládala, že by se s ní 

pravděpodobně  respondenti neradi ztotožňovali). 

 

3.9 Očekávaná budoucnost málotřídek 

Pro získání hlubšího vhledu do názorů a postojů  ředitelů málotřídních škol 

k otázkám využívání ICT je také důležité vědět, jakou budoucnost  těmto 

školám přisuzují. K odpovědi na tuto tématiku směřovala otázka č. 15 

dotazníku. Přehled odpovědí respondentů je uveden v tabulce č. 15.  

 
Tabulka č. 15 – Očekávaná budoucnost málotřídek 

Jak vidíte budoucnost málotřídek? 

 Četnost Procenta Procenta 
z platných 

Kumulativní 
procenta 

P
la

tn
á
 

Určitě se udrží 41 22,7 22,7 22,7 

Udrží se 77 42,5 42,5 65,2 

Nejsem si jist(a) 59 32,6 32,6 97,8 

Spíše zaniknou   4   2,2   2,2     100,0 

Celkem    181   100,0    100,0  
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Z tabulky vidíme, že optimistické názory ohledně budoucnosti těchto škol 

(určitě se udrží či udrží se) zastávají přibližně 2/3 ředitelů (65,2 %). U těchto 

ředitelů lze předpokládat, že budou více motivováni k zavádění nové techniky 

do praxe škol. 
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4 Závěry a doporučení pro praxi 

Závěrem se pokusím stručně shrnout odpovědi na otázky položené na 

začátku empirické části této práce. 

Co se týče materiálních podmínek škol pro využívání ICT,  všechny jejich 

aspekty mají v průměru velmi dobré hodnocení. Z přehledu je patrno, že 

nejlepší hodnocení získala audiovizuální a reprografická technika a vybavení 

interaktivními tabulemi. 

Pokud jde o současné využívání ICT v různých oblastech fungování školy, 

z mého šetření vyplývá, že největší využití má ve školách ICT v oblasti 

administrativního řízení školy, v komunikaci s nadřízenými orgány a 

samosprávou obcí, v řízení výuky ve třídách. Naopak nejhůře je hodnoceno 

využití při vzdělávání učitelů na dálku a v komunikaci škol s rodiči. Přesto se ale 

hodnocení využití ICT ve všech případech, kromě vzdělávání učitelů, pohybuje 

v pásmu velmi dobré až dobré.  

Možnosti a perspektivy využití ICT do budoucna  jsou řediteli hodnoceny 

vesměs jako velmi dobré. Největší možný přínos je při tom v průměru 

přisuzován propagaci školy navenek, komunikaci s nadřízenými orgány a 

samosprávou a administrativnímu řízení školy. Na opačném konci pořadí 

hodnocení stojí zejména  možný přínos vzdělávání učitelů na dálku. Ve volných 

odpovědích ředitelé nejčastěji uvádějí jako perspektivní cíle častější zařazení 

ICT do výuky, získání interaktivních tabulí do tříd, inovování zastaralé techniky 

a školení pro učitele, notebooky či tablety pro žáky, dovybavení technikou a 

výukovými programy, častější komunikace s rodiči (prospěch, absence).  

Jako hlavní překážka a bariéra efektivního  využití ICT na škole je řediteli 

hodnocen nedostatek financí. Nedostatek času učitelů, chybění metodických 

materiálů, nízká IT kvalifikace učitelů a  absence koordinátora jsou hodnoceny 

spíše jako středně silné bariéry. Jako malé bariéry vidí ředitelé absenci jasné 

vize využití ICT, špatné prostorové podmínky a nedostatečný zájem učitelů. 

K nejčastěji zmiňovaným bariérám ve volných odpovědích patří opět  

nedostatek financí, nedostatek času učitelů. Dále je zde ve větším počtu 
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zmíněn nedostatečný zájem učitelů o využití techniky a nedostatečné 

prostorové podmínky. Nedostatek metodických materiálů zde však zmíněn 

není. 

Na otázku jaká opatření by bylo třeba udělat, aby mohly být tyto překážky 

překonány, je nejčastěji navrhováno posílení financování málotřídních škol 

s ohledem na jejich specifika a dotace na nákup techniky. Častěji je zmiňováno  

i zajištění kompetentního vrcholového řízení školství, odstranění zbytečné 

administrativy, posílení vzdělávání učitelů. Za pozornost ale jistě stojí i další 

návrhy ředitelů uvedené v přehledu, i když jsou zmiňovány méně často. (Např. 

zvýšení angažovanosti obce ve škole, zvýšení normativu na žáky málotřídních 

škol, zvýšení finanční motivace učitelů pro zavádění ICT aj.) 

Ptáme-li se na vliv manažerského studia na názory a postoje ředitelů ke 

sledovaným otázkám, můžeme konstatovat, že pokud jde o hodnocení 

materiálních podmínek a využívání ICT ve škole, výraznější rozdíly shledány 

nebyly. Co se týče hodnocení bariér využití ICT, absolventi manažerského 

studia  hodnotí jako nižší bariéry ve svých školách  absenci jasné vize využití 

ICT, absenci koordinátora ICT a nedostatek metodických materiálů pro 

málotřídky. (Zřejmě jejich manažerské studium přispělo k formování jasnější 

vize, uvědomění si potřeby koordinátora i lepšímu zajištění metodických 

materiálů.) 

Co se týče  studia na pedagogické škole, jen malá část ředitelů konstatuje 

přínos tohoto studia na využití ICT, zejména z toho důvodu, že jejich studium 

probíhalo převážně v době, kdy nebyla ICT technika na dostatečné úrovni. 

Pokud jde o upřednostňovaný charakter výuky, příznivci moderní či spíše 

moderní výuky jsou zhruba 2/3 respondentů. Zhruba polovina respondentů se 

přitom řadí spíše do středního pásma, tj. jsou to příznivci „spíše moderní 

výuky“, nikoli výslovně moderní výuky, kterou zřejmě považují za jistý extrém. 

Na otázku, jak vidí budoucnost málotřídních škol, optimistické názory 

(určitě se udrží či udrží se) zastávají přibližně  2/3 ředitelů. U těchto ředitelů lze 

předpokládat, že budou více motivováni k zavádění nové techniky do praxe. 
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Jaká doporučení pro praxi z tohoto výzkumu lze vyvodit? Jako klíčový 

problém  dalšího rozvoje ICT na málotřídních školách se jeví jejich financování. 

Toto financování by vyžadovalo systémové změny. MŠMT ČR i školské odbory  

by se měly více zamyslet nad specifiky práce málotřídních škol a zajistit jim 

větší podporu. Potřebná je jasná vize, politika a podpora ze strany státních 

institucí. 

Bylo by třeba více účelových dotací vázaných přímo na  ICT. Současné 

dotační programy jsou pro tyto školy většinou nedostupné, jelikož počítají 

s nejnižší hranicí čerpání kolem 1 milionu Kč, na kterou málotřídní školy obtížně 

dosáhnou. Do financování ICT na těchto školách je třeba také více zapojit obec, 

která na druhé straně může ICT školy využívat i pro své potřeby. Více by se 

mělo využívat grantů, včetně evropských,  speciálně určených pro rozvoj ICT na 

těchto školách. S jejich pomocí by bylo možné financovat i externí 

spolupracovníky pro oblast ICT.  

Venkov většinou postrádá bohaté podnikatele, kteří by byli schopni 

málotřídní školy sponzorovat. Vhodné je proto snažit se oslovit sponzory z řad 

rodičů a širší veřejnosti. Ředitelé škol či vybraní pracovníci by měli být mj. 

vyškoleni ve fundraisingu. 

Dále je důležité nezatěžovat ředitele a učitele zbytečnou administrativou, 

aby se mohli ICT více věnovat. S tím souvisí i případná úprava jejich úvazků 

s ohledem na specifika škol, příp. angažování pomocných administrativních a 

asistentských sil. 

Málotřídní školy potřebují pro zavádění a rozvoj ICT jasné a stručné 

metodické materiály připravené na míru podle jejich specifik. Je třeba 

zabezpečit také externí odbornou a metodickou podporu pro  zavádění a 

využívání ICT na málotřídních školách. 

Velmi důležité je také soustavné vzdělávání ředitelů i učitelů těchto škol 

v problematice ICT v rámci jejich celoživotního vzdělávání. Vzdělávání učitelů 

by mohlo být organizováno na blízkých (např. spádových) školách. S výhodou 

lze využívat také e-learningu. Vzdělávání ředitelů v problematice školského 

managementu by mělo být více orientováno i na řízení v oblasti ICT. Stejně tak 



 

64 
 

by na tuto oblast měla být více orientována příprava učitelů na pedagogických 

školách. 

Ředitelé i učitelé málotřídních škol by měli ze strany nadřízených orgánů 

pociťovat větší podporu a ocenění své práce a rovněž získat větší jistotu 

ohledně budoucnosti malých škol. Jen tak mohou být dostatečně motivováni 

k zavádění progresivních metod do výuky a řízení škol. Málotřídní školy by si 

zasloužily také větší popularizaci ze strany sdělovacích prostředků. 

Mám-li se souhrnně vyjádřit k závažnosti závěrů a doporučení 

vyplývajících z mého šetření,  je třeba vzít do úvahy skutečnost, že jsem 

zkoumala subjektivní názory a hodnocení ředitelů, nikoli „tvrdá data“. Přesto se 

domnívám, že pro bližší pochopení situace v oblasti využití ICT na malotřídních 

školách i pro možná optimalizační opatření jsou tyto poznatky užitečné a 

zasluhují pozornost. 
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CD-ROM Compact Disc Read-Only Memory-nepřepisovatelné 

optické záznamové médium  

ČR    Česká republika 

DVD Digital Versatile Disc - digitální optický nosič 

DVPP    Další vzdělávání pedagogických pracovníků 

ICT Information and Communication Technologies-

Informační a komunikační technologie  

MC Music Cassette – audiokazeta 

MŠMT  ČR   Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České   

                                          Republiky 

RVP Rámcové vzdělávací programy pro základní 

vzdělávání 

SPSS Statistical Package for the Social Science   

ŠVP     Školní vzdělávací program  

UNESCO United Nations Educational, Scientific and Cultural 

Organization - Organizace OSN pro výchovu, vědu a 

kulturu 

ÚIV Ústav pro informace ve vzdělávání 
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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) 

  % 

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:  
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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 dostatečn
é 

nedostateč
né 

prostorové vybavení 
školy 

     

hardwarové vybavení      

softwarové vybavení      

vybavení reprodukční 
technikou ( tiskárny, 
kopírka… )  

     

TV, rádio a 
videopřehrávač 

     

interaktivní tabule      

jiné prostředky ICT 
(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 dostatečn
é 

nedostateč
né 

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 
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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 

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  
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absence koordinátora 
ICT 

     

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? 

 
 
 
 
 

15. Jak vidíte budoucnost málotřídek? označte křížkem 

 určitě se 
udrží  

udrží se nejsem 
si jista 

spíše 
zaniknou 
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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? 
 

   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 

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.  

Do budoucna nic nového 

v oblasti ICT 

neplánujeme, protože 

v současné době máme 

vše, co potřebujeme – 

interaktivní tabule, 

notebooky, dataprojektor, 

počítače pro žáky, CD 

přehrávače, výukové 

programy. 

 

  Mladí učitelé ovládají ICT bez 

problému, pro starší je to otázka 

samostudia. 

 

4. Počet žákovských stanic je vyhovující a 

tři učebny s interaktivní tabulí rovněž. 

Žáci plně nevyužívají tiskárnu – vysoké 

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. 

 



 

 
 

náklady na tisk. 

 

 

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 

snad se vybavenost pak zlepší. 

 

Určitě výukové programy 

pomocí interaktivní tabule, 

prezentace, využití 

počítačů v kroužku a 

volnočasových aktivitách 

dětí 

finance a kvalifikovaný učitel ICT 

 

Tak finance do budoucna pro 

školství nevidím moc růžově 

a na kvalifikovaného učitele 

ICT tady není úvazek, takže 

snad jen školení stávajících 

učitelů. 

Studovala jsem době, kdy byly 

počítače teprve na počátku ve 

školách, takže tehdy u mě nijak. 

V současné době využívám já i 

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 

Využití jako doplňkové 

formy učiva, zpestření 

Čas pedagogů, placený ICT 

koordinátor, nutnost stálé inovace 

               Zajištění stálých 

dotací z MŠMT na placení 

        Na fakultě jsem využití 

ICT bohužel nestudovala.  Dle 



 

 
 

velmi dobrou. 

 

výuky, jako pomůcka pro 

integrované žáky… 

 

počítačů. 

 

školního informatika a nákup 

nových počítačů a programů. 

 

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 

– tj. žákovská PC s interaktivními 

tabulemi, vnitřní síťový okruh s úložišti, 

systém pro testování žáků, webové 

rozhraní pro komunikaci s rodiči a 

veřejností. 

 

Vytvoření systému 

testování žáků, prezentace 

učiva dostupné po 

internetu, komunikace 

s rodiči po internetu. Do 

budoucna toho dosáhneme 

zajištěním technické 

podpory a využitím již 

existujících materiálů a 

jejich zakomponováním 

do jednotného systému. 

 

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 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! 

Tak jak máme nastavené 

využívání ICT ve škole je 

podle nás efektivní, ale jde 

o průběžné zařazování 

aktualizovaného softwaru 

Dostatek financí při výměně 

zastaralých PC a pro pořízení 

interaktivní tabule, s jejím nákup 

otálíme, protože její využívání při 

stávajícím vybavení tříd technikou 

Stanovit jakou důležitost má 

ICT v životě školy, seznámit 

s tím zřizovatele při 

sestavování rozpočtu; zapojit 

další subjekty z obce pro 

Celý pedagogický sbor prošel 

ICT vzděláváním na úrovni „P“. 

 



 

 
 

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. 

 

a hardwaru. 

Cílem v budoucnu je i 

pořízení interaktivní 

tabule.    

 

nebude efektivní. 

 

sponzorování školy. 

Dotační programy (peníze 

EU) při složitosti a časové 

náročnosti evidování a 

zpracování  zatím 

nevyužíváme.  

 

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 

Využití interaktivní tabule 

ve výuce. Nákup. 

Vzdělávaní učitelů, tvorba, 

nákup materiálů. 

Příprava na vyučování, 

komunikace žáků 

prostřednictvím 

PC.Vzdělávání učitelů na 

Částečně finance, částečně chuť 

pedagogů. 

 

Využít grantů, vzdělávat 

pedagogy, motivovat je. 

 

Žádnou měrou. 

 



 

 
 

školní družině – žáci rádi vyhledávají 

informace k daným projektům na 

internetu. 

 

dálku ( e-learning aj 

 

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 Využití interaktivních Místo pro další počítače. V každém případě větší Velice málo, poněvadž v době 



 

 
 

všech třídách.  Potřebovali bychom asi o 

3-4 počítače více, ale není místo.- 

 

tabulí. Procvičování na 

počítačích. 

 

 místnost. V současné době 

neřešíme. Do budoucna. 

 

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 

přestávkách, občas i ve ŠD využíváme. 

 

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 

zakoupit.  Pro další nákup 

se budeme snažit vyšetřit 

nějaké peníze z rozpočtu, 

využít ještě finanční 

z projektu EU, sponzorské 

dary,… 

 

FINANCE!!!! 

 

 Návštěva seminářů  zabývajících 

se touto problematikou, rady a 

zkušenosti ICT koordinátora, 

samovzdělávání. 

 

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 

Stávající situace mi přijde 

dostačující. 

  Studium na pedagogické fakultě 

mě přesvědčilo, že je dobré 



 

 
 

k dispozici čtyři počítače s připojením 

k internetu a s mnoha výukovými 

programy. Při výuce používáme také 

interaktivní tabuli. 

 

 používat různé učební pomůcky, 

včetně různého technického 

zařízení. Používání stále nových 

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 

Mít více kvalifikovaných 

pedagogů 

V mnoha školách finanční problémy, 

protože na malotřídní školy se špatně 

Ze strany minister. školství a 

jiných institucí více se 

Studium moc ne. Spíše se 

vzdělávám sama. 



 

 
 

počítači, nové interakt. tabule ve třídách. 

Spíše postrádáme vetší prostor tříd 

z důvodu umístění techniky. 

 

 pohlíží a úroveň v některých těchto 

školách je určitě vyšší než ve velkých 

školách, což veřejnosti není vůbec 

známo. 

 

zamyslet nad prací malotř. 

Škol. 

 

 

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 

Větší využití techniky 

 

Čas a málo lidí 

 

Podpora málotřídních škol 

 

žádné 

 



 

 
 

času....málo zaměstnanců-mnoho 

povinností. 

 

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. 

tab a počítače. 

 

Ovládat dokonale všechny 

možnosti práce s tab.--- 

školení 

 

Zastup na školícího se učitele. 

 

Peníze na zástup. Praktické ukázky, ale praxe je 

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 

Běžné užívání ICT ve 

výuce učiteli i žáky. 

Dovybavení školy ICT ve 

všech třídách. Jak 

dosáhnout? Podle 

množství finančních 

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 

Určitě aspoň 50 %. Hodně si 

člověk musí vyzkoušet sám, aby 

se naučil. Je ale potřeba 

odborníků, kteří poradí, jak na 

to. 

 



 

 
 

práci 

 

prostředků, takže jak to 

půjde.  

 

 existence školy a klid na 

práci. 

 

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 

žáků je víc než dostačující. Interaktivní 

tabuli nemáme, pořídíme brzy z peněz 

EU. 

Používání interaktivní 

tabule ve výuce. 

 

Peníze!!! 

 

 PF – vůbec 

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, 

DUMy na interaktivní 

tabuli. 

 

  Informace 

 



 

 
 

počítači,projektory…  

 

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 

Za perspektivní považuji 

zejména interaktivní 

výuku. Bylo by příznivé, 

kdyby každý žák 4.ročníku 

měl vlastní pracovní místo 

u počítače. Zatím to tak je, 

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. 

 



 

 
 

vytvářejí si vlastní materiály. Máme také 

dostatek výukových programů. 

Nevyužíváme e-learning.  

 

ale příští rok již 

pravděpodobně bude míst 

málo.   

 

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 

školy do města.  

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.  

 



 

 
 

 

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   Čas , případně energie a zdraví. Změnit  trochu školský Nijak. Jako ředitel musím umět 



 

 
 

budoucnost, stíhám jenom 

přítomnost. 

 

systém, některé děti a 

učitelky, případně –le. 

 

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, 

později využívat různé 

zdroje – sponzoři, obec, 

rezervní fondy 

 

Peníze, čas 

 

Peníze chybí stále, ještě 

jednoho (alespoň) pracovníka 

do školy, abychom mohli 

povinnosti rozdělit mezi více 

lidí (máme stejné, jako velká 

škola se sekretářkou) 

 

Nepřispělo vůbec. 

 



 

 
 

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 

notebooky s WIFI. 

Jsem 3 vyučující, každá 

má svůj notebook s Wifi a 

já mám jako ředitelka ještě 

PC.  

 

  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 

 

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 z EU peněz 

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. 

Nevím, jestli využívám ICT 



 

 
 

– 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. 

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 

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. 

 

Nové výukové programy 

(abychom si mohli koupit 

hotové), komunikace se 

staršími žáky pomocí sítí,.. 

 

Nedostatek času a peněz. 

 

Nevím 

 

VŠ jsem končila v r. 1991 

diplomovou prací o využití 

počítače v geometrických 

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 

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 

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 



 

 
 

každodenně.  

Velkou potřebu vidím v obnově PC 

základen pro žáky, zatím pracuje 

s dodaným základem z akce Internet do 

škol (dnes už málo vyhovující). 

 

 nejvíce využívány. Výukových 

programů máme dost na zpestření 

výuky a pro žáky se SVP. 

 

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 !!! 

 

Finance. 

 

Zabránit rozkrádání státu 

všemi tuneláři a zajistit, aby 

se zmizelé miliardy vrátily na 

potřebná místa, ne na 

soukromá konta v zahraničí 

 

Do žádné. Když jsem studoval, 

existoval tak akorát psací stroj. 

 

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. 

 

 


