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1 Anotace

Tento  text  se  zabývá  možností  využívání  ICT  během  každodenní  práce  s ohledem

na výhody,  a také úspory během řízení dané organizace a v pedagogické praxi. Text

je rozdělen  na  dvě  hlavní  části:  část  teoretickou  a  část  praktickou.  Teoretická  část

se zabývá základními pojmy, jako je informační a komunikační technologie, a možnosti

jejich  uplatnění.  Dále  je  v textu  zmíněna  problematika  týkající  se  skutečné  znalosti

informačních  a  komunikačních  technologií  učitelů.  Právě  znalost  těchto  technologií

je v současné době nezbytná pro správné použití v praxi. Další součástí teoretické části

je možnost využití ICT v řízení mateřských škol. Praktická část obsahuje kvantitativní

výzkum,  jehož  cílem  je  zjistit,  jaké  jsou  možnosti  využívání  ICT  techniky

v pedagogickém procesu.

Klíčová slova:

ICT

Počítač

Škola

Učitel

Vzdělávací proces

Vzdělávání
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Abstract

The text is about the possibility of the use of ICT in the daily work with regard to the

benefits and savings over the management of the organization and in teaching practice.

The text is divided into two main part, it si part theoretical and practical. The theoretical

part contains basic concepts such as information and communication technologies and

their  potential  application.  The text  contains  issues of  the actual  konwledge of ICT

teachers.  A knowlege  of  these  technologie  is  currently  necessary for  proper  use in

practice. Another part of the theoretical part is the ability to use ICT in the management

of kindergartens. The practical  part  contains quantitative  research aimed to find out

what are the possibilities of using ICT technology in the teaching process.

Keywords:

ICT

Computer

School

Teacher

Educational process

Education
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2 Úvod

Využívání technologií při řízení má historii poměrně dlouhou. Pokud se však pozornost

zaměří jen na technologie digitální, pak lze začít někde v 60. letech minulého století.

V té době po celém světě postupovala vlna automatizace a k dispozici byly pouze velké

sálové počítače.  Automatizovalo  se všechno,  vzdělávání  tedy taktéž.  Naše republika

na konci 60. let držela světové prvenství ve vývoji tzv. vzdělávacích automatů. Bohužel

ale přišla normalizace a od světového vývoje jsme se celkem dost odtrhli. V současnosti

se stále ještě pokoušíme vrátit.  Bude to ale pravděpodobně ještě chvíli  trvat.1 Přesto

se však už i  v mateřských školách nejmenší  děti  učí  zacházet  s výpočetní  technikou,

učitelé běžně využívají digitální fotoaparáty nebo dokonce tablety.

Jak uvádí  četné  sociologické  a  psychologické  výzkumy,  děti  i  mladí  lidé  budou žít

v budoucnosti ve více medializovaném světě. Počítače, video, televize, internet se už

v současnosti  stávají  ve  zvyšující  se  míře  běžnými  součástmi  jejich  životního  stylu.

Nelze pochybovat o tom, že využívání informačních technologií bude mít značný vliv

na učební prostředí školy v novém tisíciletí  a také na samotný pedagogický proces.

V tomto  ohledu  bude  vznikat  určitě  více  nových  didaktických  a  pedagogických

problémů včetně přípravy budoucích pedagogů.2

Cílem práce tak bude zkoumat možnosti využití ICT při každodenní práci s důrazem

na finanční i časové výhody a úspory při vedení organizace a v pedagogickém procesu.

Naplněním cíle  práce  bude  možné  dosáhnout  jak  v popisované  škole,  tak  i  v  praxi

jiných škol a bude možné tak nastínit i další využití, způsoby a možnosti pro použití

ICT nástrojů v mateřských školách.

Práce bude rozdělena na dvě části, a to část teoretickou a část praktickou. V teoretické

části bude nejprve vymezeno, co to vlastně informační a komunikační technologie jsou,

ale dále už bude zaměřena pozornost zejména na to, jak se informační a komunikační

technologie uplatňují při vzdělávání, jakým způsobem a které nejčastěji. 

1 NEUBAUER, O.; RŮŽIČKOVÁ, D. Informační a komunikační technologie ve škole. Praha: Výzkumný
ústav pedagogický v Praze, 2010, s. 10.
2 VALIŠOVÁ, A., KASÍKOVÁ, H. a kol. Pedagogika pro učitele. 1. vyd. Praha: Grada Publishing a.s., 
2007, s. 216-218.
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Část pozornosti bude věnována i tomu, jak jsou na tom současní učitelé se znalostmi

těchto technologií,  neboť to je základ jejich případného využití  při výchově a výuce

malých dětí. 

Významnou  část  práce  pak  bude  tvořit  kapitola  věnovaná  možnostem  využití  ICT

v řízení mateřských škol, speciálně pak těch s odloučenými pracovišti. 

Praktická  část  práce  se  pak  za  pomoci  kvantitativního  výzkumu  bude  snažit  zjistit

možnosti využívání ICT techniky v pedagogickém procesu a při řízení mateřské školy

s odloučenými  pracovišti  a  vyzdvihnout  její  význam  při  všech  manažerských

i pedagogických procesech.
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3 Vymezení základních pojmů

Nalézt  v literatuře  definici  infomačních  a  komunikačních  technologií  není  vůbec

snadné.  Jednu  z  obsáhlejších  definic  poskytuje  např.  Zounek3,  když  uvádí,

že informační  technologie  lze  vymezit  jako  technologické  prostředky  určené

ke zpracování dat a informací. Informační technologie se pak většinou rozdělují do tří

základních skupin:

 Základní programové vybavení.

 Aplikační  programové  vybavení  (vlastní  aplikace  –  např.  textové  procesory,

tabulkové editory, webové prohlížeče a jiné.

 Technické vybavení (síťová infrastruktura, počítače aj.).

Ve  vzdělávání  se  pak  nejčastěji  využívají  takové  prostředky,  jako  např.  výukové

počítačové programy,  textové a tabulkové editory,  databáze,  programy pro vytváření

elektronických prezentací, grafické programy a vzdělávací programy.

Průcha a Veteška4 uvádí, že informační a komunikační technologie „…zahrnují veškeré

technologie,  nástroje  a  postupy  umožňující  komunikaci  a  práci  s informacemi.“

Informační  a  komunikační  technologie  zahrnují  hardwarové  (servery,  počítače,

komunikační a síťová zařízení,  kameru,  myš  apod.) a softwarové (operační systémy,

textové  editory,  grafické  programy,  síťové  protokoly  apod.)  prostředky  pro  sbírání,

přenos, ukládání, zpracování či distribuci dat.

Zikl5 zase uvádí, že informační a komunikační technologie představují všechno, co nám

umožnuje  zpracovávat  informace  a  komunikovat.  Konkrétně  pak  lze  hovořit

o počítačích  a  jejich  programovém  vybavení,  tiskárny,  dataprojektory,  interaktivní

tabule, videa a televize, internet, digitální fotoaparáty, digitální kamery aj.

3 ZOUNEK, J. Počítač, Internet a multimédia v práci učitele. In Novotný, P.; Pol, M. Vybrané kapitoly 
ze školní pedagogiky. Brno 2002. s. 61-73.
4 PRŮCHA, J.; VETEŠKA, J. Andragogický slovník. Praha: Grada Publishing a.s., 2012, s. 130.
5 ZIKL, P. a kol. Využití ICT u dětí se speciálními potřebami. Praha: Grada Publishing a.s., 2011, s. 9.
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Dříve byl používán pouze termín informační technologie, ty však zahrnovaly veškerá

elektronická zařízení,  která  byla  nějakým způsobem schopna zpracovávat  informace,

ale z tohoto pohledu se jednalo výhradně o hardwarovou komponentu těchto zařízení.

Později  umožnil  pokrok  a  technologický  vývoj  umožnil  komunikaci  a ta se přidala

do tohoto pojmu.6

6 PRŮCHA, J.; VETEŠKA, J. Andragogický slovník. Praha: Grada Publishing a.s., 2012, s. 130.
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4 ICT ve vzdělávacím procesu

Na  všech  typech  a  stupních  škol  se  značná  pozornost  zaměřuje  na  modernizaci

materiálně-technické  základny.  Naléhavost  této  problematiky plyne  z  permanentního

rozvoje  současných  vědních  disciplín  (obvykle  už  s  pedagogikou  spolupracujících),

ovšem i z rozvoje oborů nově vznikajících nebo nově spolupracujících s pedagogickými

odvětvími (kybernetika, ergonomie, kybernetická pedagogika, teorie informací atd.7

 Současné  informační  a  komunikační  technologie  mohou  díky  svým  možnostem

učitelům  výrazně  pomáhat  při  organizaci  výuky,  mohou  učiteli  také  pomoci

se zefektivňováním výuky, aktivizací a motivací žáků k výuce, někdy mohou dokonce

učitele ve výuce úplně nahradit.  V rukou učitelé i žáka se z ICT mohou stát nástroje

uplatnitelné  jak  při  experimentování,  modelování,  studování  jevů  a  souvislostí,

zpracování  dat,  získávání,  třídění  informací,  výměně  informací,  žákům  pak  může

poskytovat  možnost  pracovat  s různými  výukovými  programy.  Kvalita  a  rozsah

programového vybavení počítačů na školách má podstatný vliv na kvalitu a efektivitu

výuky.8

V  rámci  moderních  informačních  a  komunikačních  technologií  ve  vzdělávání

se permanentně rozvíjí  moderní  prostředky didaktické  techniky,  didaktické  programy

a jimi  inspirované moderní  způsoby výuky.  Kombinace  těchto  prostředků prezentuje

interaktivní multimediální vzdělávací materiály, přístupné za pomoci počítačových sítí

žákům „odkudkoli kdykoli“ (způsobuje to například vznik „virtuální školy“, umožňující

„distribuované  vzdělávání“,  vzdělávání  „just-in-time“).  Moderní  technologie

tak zahrnují zejména:9

 sítě (lokální počítačové sítě, internet a díky němu přístupné on-line knihovny,

databáze a další zdroje informací, videokonference aj.);

 multimédia –  spojují  odlišné  formy  prezentace  informací  (hypertext,  obraz

a animovaný obraz, zvuk apod.) na všelijakých druzích nosičů (on-line, na CD-

ROM);

7 VALIŠOVÁ, A., KASÍKOVÁ, H. a kol. Pedagogika pro učitele. 1. vyd. Praha: Grada Publishing a.s., 
2007, s. 216-218.
8 ZIKL, P. a kol. Využití ICT u dětí se speciálními potřebami. Praha: Grada Publishing a.s., 2011, s. 9.
9 VALIŠOVÁ, A. Počítače a moderní technologie ve vzdělávání. In AULA, 2007. roč. 15, č. 04, s. 10-12.
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 mobilní  prostředky  a  přístupy –  podporují  flexischooling  a  různé  formy

distančního vzdělávání, patří zde bezdrátové sítě, notebooky, půjčované žákům

pro práci doma aj.

Informační  a  komunikační  technologie  jsou  chápány jako důležitá  didaktická

technika,  která  současně  s  dalšími  elektronickými  přístroji  slouží  ve  výuce  jako

efektivní  nástroje  k  prohlubování  znalostí  z  různých  vzdělávacích  předmětů  nebo

studijních  oborů.  Je  možné  je  využívat  jak  přímým  použitím  při  vzdělávání,  tak

k samostatnému  učení,  zkoušení  a  hodnocení,  nebo  např.  k  sebekontrole.  Je  možné

prohlásit,  že  osvojování  moderních  informačních  a  komunikačních  technologií  patří

k rovnocenné součásti k takovým základním kulturním technikám, jako je čtení, psaní,

počítání. Lze očekávat jejich zařazení do všeobecného i odborného vzdělávání. Využití

najdou ale i v alternativních podobách vyučování.10

4.1 ICT a možnosti jejich využití v pedagogickém procesu

Vališová a Kasíková11 uvádí, že ve školách by žáci měli získat informace a zkušenosti

v práci  s informačními  a  komunikačními  technologiemi,  s ovládáním terminálu  nebo

osobního  počítače.  To  pak  může  fungovat  jako  dobrý  základ  jak  pro  racionální

získávání informací z počítačových médií,  tak i pro využívání  počítače v pracovním

i osobním životě. Získání počítačové gramotnosti v současnosti patří k základním cílům

škol a tento cíl se nejčastěji realizuje prostřednictvím procesu výuky. Počítače by měly

naplňovat  svou základní  úlohu ve  škole,  a  to  pomáhat  učiteli  v  řízení  vzdělávacích

aktivit dětí, pomáhat jim rozvíjet se, ředitelům škol pak např. při administraci a řízení

školy. 

Efektivitu použití informačních a komunikačních technologií  ve vyučovacím procesu

není  možné  hodnotit  jednostranně  a  izolovaně.  Úspěch  využití  informačních

a komunikačních technologií totiž mimo jiného závisí i na didaktických schopnostech

učitele,  na jeho dosavadní úspěšné práci s celým souborem vyučovacích prostředků,

na jeho  celkovém  postavení  vůči  využívání  těchto  technologií  ve  výuce.  Navíc

10 VALIŠOVÁ, A., KASÍKOVÁ, H. a kol. Pedagogika pro učitele. 1. vyd. Praha: Grada Publishing a.s., 
2007, s. 218-220.
11 VALIŠOVÁ, A., KASÍKOVÁ, H. a kol. Pedagogika pro učitele. 1. vyd. Praha: Grada Publishing a.s., 
2007, s. 218-220.
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je dokázáno, že přímá obsluha ICT samotnými žáky je o dost účinnější a zajímavější,

než jejich používání jen učitelem.12

Langer13 poukazuje na dvě možnosti využívání ICT ve vzdělání:

 Elektronické  učení (e-learning)  –  vzdělávání  za  pomocí  informačních

a komunikačních  technologií.  Není  to  omezeno  pouze  na  „počítačovou

gramotnost“ (tj. získání dovedností v oblasti ICT), ale může být uskutečňováno

i různorodými  způsoby  a  metody  výuky:  užívání  softwaru,  internetu,  CD-

ROMu, on-line výuky či jiných elektronických nebo interaktivních médií.

 On-line  kurzy,  on-line  učení (on-line  leasing)  – výuka za  pomoci  síťového

připojení  v prostředí  internetu,  intranetu  apod.  Jde  o  omezenější  pojem  než

elektronické  učení.  Může  být  vymezováno  i  jako  vzdělávání  uskutečňující

se v reálném čase nebo dokonce ve virtuální  učebně a za přítomnosti  učitele.

E- earning si lze ale představit i jako samostudium prostřednictvím CD-ROMu.

Lze však zmínit i mnohé další možnosti využití. Digitální a informační technologie by

totiž  mohly  být  využívány  i  pro  informování  a  komunikaci  rodičů  se školou,  k

zaznamenávání pokroků ve vývoji dítěte,  ke pozorování událostí ve škole za pomoci

přenosu záznamu z digitální kamery na CD, a nebo k jiné smysluplné spolupráci s rodiči

ve formování co možná nejideálnějších přístupů k využívání ICT jejich dětmi.14

Zikl15 uvádí tři možné způsoby, jak může učitel ve výuce používat ICT:

 V přípravě na výuku – jde jak o vytváření příprav v elektronické podobě, ale

především  o  skenování  či  tvorbu  výukových  materiálů  (prezentací,  obrázků,

videí, animací, interaktivních multimediálních materiálů, testů, pracovních listů,

myšlenkových  map.  Značnou  výhodou  elektronického  vytváření  takových

výukových materiálů je lehčí archivace a snadná aktualizace.

 Ve výuce – učitelé mohou ICT využít při prezentaci učiva pro lepší názornost,

představivost. Také mohou používat vytvořené elektronické výukové materiály,

12 VALIŠOVÁ, A., KASÍKOVÁ, H. a kol. Pedagogika pro učitele. 1. vyd. Praha: Grada Publishing a.s., 
2007, s. 218-219.
13 LANGER, T. Efektivní vzdělávání pro trh práce: sborník z konference konané dne 25. listopadu 2010 
v Praze. Praha: Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR, 2011, s. 72.
14 MORAVCOVÁ, D. Využívání počítačů v mateřské škole. [online] 2005. [cit. 1–2–2015]

15 ZIKL, P. a kol. Využití ICT u dětí se speciálními potřebami. Praha: Grada Publishing a.s., 2011, s. 9-
10.
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zacházet  s interaktivní  tabulí,  která  při  vhodném použití  může  být  pro  žáky

značně  aktivizující.  ICT  poskytují  možnost  využít  při  výuce  interaktivní

výukové  programy,  online  pracovní  materiály,  testy,  autotesty,  vyhledávání

různých věcí, údajů aj.

 K archivaci  výsledků  výuky  –  za  pomoci  ICT  můžou  učitelé  jednodušeji

archivovat výsledky učení dětí a také s nimi pracovat (např. v rámci plánování

výuky).

Moravcová16 uvádí,  že  děti  by  měly  být  připravovány  na  nezbytnost  využívání

technologií  v  jejich  běžných  životech  tak,  že  budou  využívat  počítačů,

programovatelných hraček i elektroniky v takové míře,  aby později zvládly využívat

ICT  prostředky  k  podpoře  vzdělávání  a  komunikaci.  V  souvislosti  s  tím  je  podle

ní zapotřebí integrovat využívání ICT i do kurikula pro předškolní vzdělávání.

4.1.1 Druhy a typy ICT využívané ve vzdělávacím procesu

Jak  bylo  uvedeno  v předchozích  kapitolách,  ve  výuce  či  pedagogickém procesu  lze

využít  velké  množství  druhů  ICT.  Běžně  se  používají  tiskárny  pro  tisk  různých

podpůrných materiálů k výuce, pro vytištění různých obrázků, her apod., podobně lze

využít  kopírky  nebo  scannery,  obojí  nachází  uplatnění  při  rozšiřování  výukových

materiálů aj. Běžně už se využívají také dataprojektory, videorekordéry, díky kterým lze

pouštět dětem pohádky či vzdělávací programy, na kamery nebo digitální fotoaparáty

je možné zaznamenávat dění v mateřské škole (např. pro rodiče, či kontrolní orgány).

Modernějším typem jsou pak různé přehrávače DVD apod. Není na místě vyjmenovat

všechny  druhy  ICT  a  možnosti  jejich  využití,  proto  zde  bude  věnována  pozornost

zejména počítačům a dalším moderním technologiím, které se rozšiřují až v poslední

době.

Jako první je možné zmínit  především tedy počítače (ať už stolní  nebo notebooky).

Možnosti využití počítače ve vyučování rozděluje Vališová a Kasíková17 takto:

 databanka evidence žáků a dětí;

 zpracování výsledků písemného a ústního zkoušení;

 volba testových otázek, příprava zkušebních testů;

16 MORAVCOVÁ, D. Využívání počítačů v mateřské škole. [online] 2005. [cit. 1–2–2015]
17 VALIŠOVÁ, A., KASÍKOVÁ, H. a kol. Pedagogika pro učitele. 1. vyd. Praha: Grada Publishing a.s., 
2007, s. 219.
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 databáze  pro  některé  předměty,  kde  lze  vytvořit  zásady  třídění  postupně

(osobnosti, data, okruhy, témata atd.);

 ukládání  a  tisk  rozvrhů  vyučovacích  hodin,  přednášek,  seminářů,  eventuálně

i jeho částečné vytváření;

 převedení veškeré agendy učitele v jeho třídě na počítačový způsob záznamu

a zpracování se záměrem šetření času oproti obvyklému způsobu;

 vytváření a tisk vzdělávacích materiálů.

Počítače  by měl  učitel  v mateřské  škole  využívat  spíše  jako doplňkovou metodu až

po využití  běžných  metod:  didaktické  (pozorování,  předvádění,  experiment  atd.),

názorné metody (předvedení, pozorování, pokus, příklad) či metody praktické činnosti

(zacházení s věcmi, pohyb v prostoru, pracovní list, didaktická hra atd.), až následně

počítačový  program,  který  poskytuje  patřičná  zadání.  Počítače  se  hodí  pro  využití

především pro skupinovou aktivitu. Hodí se dobře pro aktivní procvičování vědomostí

a dovedností.  Je  možné  využít  počítače  pro  obohacení  v  konkrétních  tematických

celcích  aj.18 S alternativním  využitím  počítače  ve  výuce  v mateřské  škole  souhlasí

i Višňovská a Kožuchová19, kdy uvádí, že počítačové aktivity v mateřské škole je dobré

realizovat na podkladě střídání činností tak, že běžné tradiční aktivity jsou vykonávány

za pomocí počítače (např. když jsou pohlednice doplňovány zobrazeními na počítači

aj.).

Počítače lze u dětí využít i pro spontánní činnost, při které ale musí být děti schopny

poměrně samostatně ovládat počítače, být seznámeny s ovládáním programu, zvládnout

zacházení s myší. Děti mohou mimo specifických programů také hrát počítačové hry,

jako je pexeso, skládat puzzle aj. (hry s pravidly). Pro znázornění nějakého experimentu

je možné využít grafický editor. Ovšem organizace takové spontánní činnosti dětí klade

na učitele větší nároky. Ten musí sledovat čas, který děti u počítače stráví, střídat děti,

dbát  na  dodržování  psychohygienických  podmínek,  korektnost  obsluhy  programu  či

hry.20

18 MORAVCOVÁ, D. Využívání počítačů v mateřské škole. [online] 2005. [cit. 1–2–2015]
19 VIŠŇOVSKÁ, M.; KOŽUCHOVÁ, M. Počítač v materskej škole. In DOSTÁL, J. Moderní vzdělávání:
technika a informační technologie. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2011. s. 7-15.
20 MORAVCOVÁ, D. Využívání počítačů v mateřské škole. [online] 2005. [cit. 1–2–2015]
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Počítače  mohou  poskytovat  při  vzdělávání  a  výuce  nesporné  výhody.  Zmínit

lze zejména toto:21

 počítač pomáhá respektovat individuální tempo vzdělávací činnosti dětí;

 umožňuje  předkládat  dětem  programy  odlišné  náročnosti  (nestejně  náročné

úkoly a cvičení);

 uskutečňuje zobrazovací možnosti, může se programovat posloupnost i pohyb;

 umožňuje spravedlivé hodnocení, čímž i vhodně motivuje děti k aktivitě;

 učitelé i žáci díky nim mohou vytvářet vlastních texty;

 učitelé díky nim mohou samostatně volit a vybírat doplňující učivo pro počítač

nebo videomagnetofon;

 motivuje žáky k používání technických přístrojů.

Ve výuce však počítače mohou přinést i některé problémy, nejčastěji jde o:22

 nedostatečnost citové výchovy;

 omezování psané a mluvené řeči;

 redukce divergentního myšlení (nadměrné přizpůsobování se konkrétním

pravidlům a modelům,  upřednostňování  úkonů,  u  nichž  jsou stanoveny jasné

podmínky, postuláty, z nichž se odvozuje jeden správný závěr);

 nepřítomnost přímého pozorování (nová informační technika stále více

podává  vědomosti  zprostředkovaně,  není  přímé  pozorování  světa,  poznávání

lidí, přírody, předmětů, myšlenek);

 zhoršuje  se  socializace  jedince,  pobyt  a  styk  s  lidmi,  chození  do

kulturních zařízení;

 potíže při rozvíjení tvořivosti a hodnotícího myšlení atd.

V rámci  počítačů  lze hovořit  také o různých vzdělávacích  softwarech. V současnosti

se na světovém trhu nachází celkem rozsáhlá nabídka takových edukačních softwarů,

od textových  programů  pracujících  pod  operačním  systémem  Windows

21 VALIŠOVÁ, A., KASÍKOVÁ, H. a kol. Pedagogika pro učitele. 1. vyd. Praha: Grada Publishing a.s., 
2007, s. 218-219.
22 VALIŠOVÁ, A., KASÍKOVÁ, H. a kol. Pedagogika pro učitele. 1. vyd. Praha: Grada Publishing a.s., 
2007, s. 218-219.
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až po multimediální  programy  umožňující  velkoplošnou  projekci.  Rozdělit  lze  tyto

softwary na:23

 programy na procvičování látky,

 simulační programy (přibližují realitu světa simulací skutečných jevů), 

 didaktické hry (programy vytvářené jako zábavná hra),

 elektronické  učebnice  a  encyklopedie  (na  CD-ROMech,  založené

na multimediálních programech).

Záleží čistě na učiteli, v které části dne a v jaké aktivitě vzdělávací software využije,

ale i  to,  jaký  vzdělávací  software  z množství  titulů  zvolí,  přitom ale  musí  důsledně

zvážit, zdali je jeho úroveň dostačující. Lze zmínit určitá kritéria, které je třeba zvážit

při výběru software:24

 úroveň zpracování programu;

 zajištění zpětné vazby v komunikaci učitele, dítěte a počítače;

 do jaké míry pomáhá program vyučovací proces objektivně řídit,

 struktura programu;

 dodržování zásady přiměřenosti věku a odborné způsobilosti;

 zachování konzistentnosti;

 plnění základních didaktických funkcí;

 různorodost názorných prezentací učiva;

 součást programu – metodický list - úroveň jeho zpracování.

Děti v mateřské škole mohou využívat počítače i ke hraní počítačových her. Záměrem

her je podněcovat dítě k řešení konkrétních situací. Některé hry a programy umožňují

dětem napodobovat dospělé a objevovat nepoznané (např. program Jak věci pracují).

Podporují  rozvíjet  logické  úvahy,  schopnost  rychle  činit  rozhodnutí,  zlepšují

prostorovou orientaci, postřeh, vytváří situace, do nichž by se dítě nemohlo kvůli věku
23 VRABĽOVÁ ROHAĽOVÁ, L. Využitie edukačního softwaru na 1. Stupni základných škol. In 
DOSTÁL, J. Moderní vzdělávání: technika a informační technologie. Olomouc: Univerzita Palackého 
v Olomouci, 2011. s. 105-110.
24 VRABĽOVÁ ROHAĽOVÁ, L. Využitie edukačního softwaru na 1. Stupni základných škol. In 
DOSTÁL, J. Moderní vzdělávání: technika a informační technologie. Olomouc: Univerzita Palackého 
v Olomouci, 2011. s. 105-110.
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dostat – modelují situace, kdy děti řídí letadlo, tank, automobil atd. Děti se při hraní učí

ze zkušeností a chyb, střídají herní způsoby, aby vyhrály, učí se vyhodnocovat situaci

a nacházet řešení. Hra ale probíhá někdy ve fiktivním prostředí, tudíž ve svém důsledku

může být škodlivá a zkreslující.25 Dostál26 hovoří v tomto ohledu hlavně o didaktických

počítačových hrách. Ty představují „…software umožňující zábavnou formou navozovat

činnosti zaměřené na rozvoj osobnosti jedince“. Didaktické počítačové hry jsou zvláštní

kategorií edukačního software, kterým je možné dosahovat didaktické cíle, které si ale

dítě primárně neuvědomuje – hraje si, že ho to baví a ne proto, aby se vzdělávalo. 

To  potvrzuje  i  Vališová  a  Kasíková27,  které  v souvislosti  s  využíváním  počítačů

pro hraní počítačových her upozorňují na jeden problém. Žáci jsou často už z domácího

prostředí zvyklí na moderní techniku, většina i na počítače. V domácím prostředí ovšem

děti používají více než výukových programů počítačové hry. Ty zaznamenávají ve světě

obrovský vývoj,  výrobu a  prodej.  Pakliže  ale  vysedává  dítě  u  obrazovky nevhodně

dlouhou dobu, hlavně pak u počítačových her, dochází k nedostatku pohybu, omezení

tvořivosti, psychickému i fyzickému oslabení. Škola by tak měla mít adekvátní počet

jiných prostředků k tomu, aby eventuální negativní dopady některých počítačových her

vykompenzovala a překonala jasnými pozitivy. 

Záleský a Zumrová28 zmiňují  interaktivní tabuli a její využití. Ta pomáhá nabídnout

zábavnější a méně stereotypní způsob výuky. Jde o velkou dotykovou obrazovku, k níž

je napojen počítač  a datový projektor.  Projektor promítá  obraz z počítače na povrch

tabule  a  přes  ni  lze  prstem,  speciálními  fixy  nebo  jinými  způsoby ovládat  počítač.

K interaktivní tabuli je možné připojit např. i vizualizér, hlasovací zařízení, elektronický

mikroskop nebo jiné. Dokumentová kamera (vizualizér) zvládne snímat potištěný papír,

nebo vesměs jakoukoliv předlohu, včetně trojrozměrných předmětů. Skoro každý typ

interaktivní  tabule  má  vlastní  software  pro přípravu výukových hodin.  Některé  jsou

k nákupu  interaktivní  tabuli  zdarma,  jiné  je  třeba  zakoupit.  Učitelé  si  mohou

nainstalovat program do svých počítačů a vytvářet interaktivní hodiny např. z domova.

Díky  zvyšující  se  poptávce  a  využívání  interaktivních  tabulí  vznikly  na  internetu

webové stránky www.veskole.cz, www.dum.rvp.cz, ale využít lze obecně i internet.
25 MORAVCOVÁ, D. Využívání počítačů v mateřské škole. [online] 2005. [cit. 1–2–2015]
26 DOSTÁL, J. Počítačové hry ve vzdělávání. In Technické vzdelávanie ako súčasť všeobecného 
vzdelania. Velká Lomnica: UMB, 2009, s. 2-3.
27 VALIŠOVÁ, A., KASÍKOVÁ, H. a kol. Pedagogika pro učitele. 1. vyd. Praha: Grada Publishing a.s., 
2007, a. 220.
28 ZÁLESKÝ, P.; ZUMROVÁ, O. Příručka dobré praxe pro využití interaktivní tabule ve výuce na 
základní škole. 2010, s. 3-4.
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Záleský a Zumrová29 pak zmiňují  výhody a nevýhody využívání  interaktivní  tabule.

Výhodami jsou:

 interaktivní tabulí lze lépe motivovat žáky k učení;

 učivo lze lépe vizualizovat a uplatnit zásadu názornosti,

 je možné déle udržet pozornost dětí (ale i ta časem opadá),

 vytvořené  materiály  lze  využívat  opakovaně  (výhoda  při  paralelní  výuce),

případně je lze snadno upravit

 lehčí a snadnější aktivnější zapojení dětí do výuky,

 rozvíjení informační a počítačové gramotnosti,

 přímá práce s internetem (pokud je PC připojeno k internetu).

Nevýhodami užívání interaktivní tabule jsou:30

 lehce lze přejít k encyklopedismu,

 potlačování rozvoje abstraktního myšlení žáků,

 při  přílišném  využívání  interaktivní  tabule  opadá  zájem  žáků,  berou  ji  jako

samozřejmost,

 někdy může být využívána jen jako projekční plátno (chybí interaktivita),

 vytváření vlastních výukových objektů je náročnější na čas a dovednosti,

 existuje jen málo tzv. i-učebnic a jiných už vytvořených výukových objektů,

 při připevnění „napevno“ chybí možnost tabuli výškově nastavit a nižší či vyšší

žáci mohou mít potíže se psaním

 děti ji mohou zničit nešetrným zacházením,

 klasické učební pomůcky mohou být odsouvány do pozadí (knihy aj.),

 omezuje se psaný projev obvyklý v případě „klasické tabule“ (žáci  často jen

„klikají“ na tlačítka)

29 ZÁLESKÝ, P.; ZUMROVÁ, O. Příručka dobré praxe pro využití interaktivní tabule ve výuce na 
základní škole. 2010, s. 17-18.
30 ZÁLESKÝ, P.; ZUMROVÁ, O. Příručka dobré praxe pro využití interaktivní tabule ve výuce na 
základní škole. 2010, s. 17-18.
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 někdy  může  využívání  interaktivní  tabule  svádět  k  omezování  manifestace

skutečných pokusů přírodnin aj.,

 nutnost naučit se „pracovat“ se stínem (špatná čitelnost při intenzivním denním

světle,

 spotřeba energie, a tím i peněz.

Chromý31 a Rambousková32 zmiňují některé z dalších možností využití prostředků ICT

ve vzdělávání a výuce:

 Mobilní  telefony  -  v  současnosti  je  jsou  nejlépe  využitelné  zejména  tzv.

Smartphone s připojením k internetu. Při výuce v mateřské škole je možné jej

využít  kvůli  jeho  funkcím,  které  překračují  rámec  průměrných  mobilních

telefonů. Jde o: 

- monitor  s podporou 3D zobrazení a vysokým rozlišením (pro názorné

ukázky dětem),

- fotoaparát  s  vysokým rozlišením,  např.  5  Mpix  a  možností  nahrávání

Full  HD  videa  (1920  ×  1080  pixelů),  a  podporující  3D.  Využít  je

případně možné i druhý fotoaparát s kamerou, který umožňuje přenášet

video hovory s nižším rozlišením. Učitel např. může fotit práci dětí ve

škole apod.

- možnost připojení k televizi a přehrávání nahraného videa či zobrazování

fotografií,

- možnost nahrávání a přehrávání zvuku,

- podpora komunikace za pomoci Wifi, Bluetooth apod.

- možnost využití paměťových karet s větší kapacitou, v současnosti např.

16 GB.

- využívání a nahrávání různých aplikací využitelných při výuce.

 Zařízení  typu  iPod –  iPod  prezentuje  přehrávač  různých  médií  vyrobený

společností Apple. Vyrábí jej ale více výrobců, kteří dodávají podobné výrobky

na různých technických i  cenových úrovních.  Přístroj  většinou umí přehrávat

31 CHROMÝ, J. Trendy využívání mobilních telefonních sítí při výuce. In DOSTÁL, J. Nové technologie 
ve vzdělávání. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2011. s. 11-14.
32 RAMBOUSKOVÁ, J. Tablet ve třídě. [online] 2013. [cit. 1–2–2015]
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zvuk v běžných formátech (MP3, WAV, WMA apod.), zvládne přehrát i videa

(AVI, MPEG, apod.), zobrazovat obrázky (BMP, JPEG, PNG, GIF apod.). Může

mít  navíc vestavěný mikrofon pro nahrávání  zvuku, fotoaparát,  videokameru,

připojení k sítím Wifi, Bluetooth apod.

 Elektronické  čtečky –  např.  Amazon  Kindle,  která  má  monitor  založený

na technologii  e-ink,  která  prezentuje  elektronický  inkoust,  bez  podsvícení

monitoru.  Z toho  důvodu  vydrží  na  jedno  nabití  baterie  v  aktivním  stavu

dokonce měsíc a díky vysokému kontrastu zároveň čtení neunavuje oči tak jako

dívání se na běžný monitor. Čtečky mohou mít USB konektor, připojení k Wifi

nebo na nich může jít přehrát zvuk ve formátu MP3.

 iPad –  jde  o  multimediální  počítač  typu  tablet  vyráběný  společností  Apple

(nejde o klasický tablet s dotykovým displejem). Používá iPhone OS (operační

systém) a je možné ho používat k činnosti s různými mediálními formáty včetně

novin, časopisů, knih, učebnic, fotografií, videí, hudby, textových dokumentů,

tabulek a videoher. Přístroj má LCD monitor podsvícený LED diodami. Kvůli

jeho dalším parametrům jej  lze  zařadit  spíše mezi  netbooky,  které  je  možné

využívat k obdobným účelům. iPadu je velký asi jako čtečky Amazon Kindle

DX. Novější verze iPadu mají navíc videokameru, mikrofon a běžné možnosti

připojení k síti Wifi, Bluetooth.

 Tablet  – dokáže  dost  dobře  nahradit  i  stolní  počítač  a  navíc  je  malý,  lehce

přenosný,  nevyžaduje  spoustu  kabelů  a  vydrží  celý  den  bez  nabíjení.  Mimo

klasického čtení a promítání umožňuje např. i ruční anotaci těchto dokumentů.

Lze promítat pracovní listy, lze s nimi pracovat i s celou třídou, napsané texty

snadno archivovat či sdílet. Při potřebě pracovat např. s pracovním sešitem, stačí

využít  některou  aplikaci,  v níž  stačí  text  vyfotit,  vyčistit  a  uložit  jako  pdf.

Lze poměrně snadno reagovat i přímo v hodině a materiál  připravit  i  v jejím

průběhu.  Dobře  zužitkovatelné  mohou  být  aplikace,  které  dovolují  snímaný

obraz  popisovat  rovnou  na  Tabletu.  Vše  se  ukládá  jako  fotografie,  možné

je i natáčet.
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4.1.2 ICT kompetence učitelů

Jak  uvádí  Dostál33,  je  nezbytné,  aby  všichni  učitelé  byli  schopni  svým  žákům

poskytnout  výuku  podporovanou  ICT  technologiemi.  Schopnost  použití  těchto

technologií  a  vědomosti  o  podpoře  žákova  učení  s  jejich  pomocí,  se  stávají

neoddělitelnou součástí učitelských kompetencí. Učitelé musí být připraveni na takové

způsoby využívání technologií, kterými by mohli zpříjemnit a zefektivnit žákům výuku.

Vzdělávání  pedagogických  pracovníků  nekončí  absolvováním  studijního  oboru,

na jehož základě  získali  pedagogickou způsobilost,  ale  je  nutné  i  nadále  již  získané

vzdělání  systematicky  a  kontinuálně  rozvíjet.  Ne  vždy  je  během  standardního

vzdělávání  poskytnuto  učitelům dostatek  informací  a  dovedností  pro  využívání  ICT

ve výuce.  Proto je  mnohdy vhodné,  aby se učitelé  účastnili  různých akreditovaných

kurzů nebo seminářů zaměřených na rozvoj jejich schopností využívat ICT (při výuce

v mateřských školách).

Učitelé  v mateřských  školách  by  hlavně  měli  zvládat  alespoň  základní  manipulaci

s počítačem, mít chuť využívat počítač ve vzdělávací práci a pak si také najít potřebný

čas se dopředu s počítačem, výukovým programem aj. seznámit. Je nezbytné, aby včas

rozpoznali  případné  chyby  či  nedokonalosti  programu.  Zadání  či výukový  program,

který nepracuje bezproblémově, nebo se v něm nacházejí chyby, by dětem neměl být

vůbec předkládán. Program musí učitel  umět obsluhovat tak, aby jej mohl představit

dětem, které o to mají zájem, a zároveň zvládl věnovat pozornost i dětem, které si hrají

nějak jinak. Děti odstraší situace, kdy se učitel  učí ovládat program zároveň s dětmi

a zabraňuje tak jejich chuti vyzkoušet jej samostatně.34

Než jakýkoliv počítačový program učitel  začne používat ve vzdělávací činnosti,  měl

by promyslet a zvážit jeho smysluplné využití, pozitiva na rozvoj dětí, zařazení a využití

v  tematických  blocích  a  projektech.  Měl  by přemýšlet  o  využití  jeho řízeném nebo

spontánním učení a činnosti, využívat jej v kombinaci s dalšími obvyklými metodami.

Dětem, které si vyberou pro spontánní hru jenom počítač, musí učitel věnovat zvýšenou

pozornost. Měl by pozorovat jejich chování, jestli nejsou u počítače moc dlouho, kolik

dětí  je  u  počítače,  jestli  zacházejí  s  programem  správně  atd.  Pokud  se mezi  dětmi

33 DOSTÁL, J. ICT kompetence pro příští generaci učitelů: In Trendy ve vzdělávání 2009. Informační a 
komunikační technologie a didaktika ICT, 2009, s. 278–280.

34 MORAVCOVÁ, D. Využívání počítačů v mateřské škole. [online] 2005. [cit. 1–2–2015]
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nacházejí  ty,  které  si  raději  vyberou  pro  svou  aktivitu  výlučně  počítač,  je třeba

nabídnout jim jiné zajímavé činnosti.35

35 MORAVCOVÁ, D. Využívání počítačů v mateřské škole. [online] 2005. [cit. 1–2–2015]
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5 Možnosti využití ICT v řízení mateřské školy

Na možnosti využití ICT v řízení mateřské školy lze nahlížet z části jako na možnosti

využití  ICT  v řízení  jakéhokoliv  podniku.  Mnohé  úlohy  v řízení  mateřské  školy

se řízením jakékoliv firmy v podstatě shodují.  Neubayer  a Růžičková36 zmiňují  např.

úlohu  informačních  systémů,  které  umožňují  komunikaci  a  zpracování  informací.

Školní informační systémy zabezpečují bezpečné ukládání informací podstatných pro

fungování mateřské školy, jejich následné zpracování pro řízení školy, pro komunikaci

v rámci školy,  ale i s rodiči nebo dalšími orgány. Informační systém by měl utvářet

podmínky  pro  rychlejší,  flexibilnější  a  účinnější  rozhodování  managementu  školy.

Náklady  na  informační  systémy  používané  ve  školách  bývají  poměrně  levné,

ale současně obvykle kvalitní. Většině škol totiž většinou postačuje standardní program

bez  potřeby  dodatečných  úprav.  Školní  systémy  obvykle  zahrnují  většinu  funkcí

důležitých  ve školách,  procesy a  činnosti  zabezpečované školami  se od sebe až tak

neliší. 

Školní  informační  systémy  prošly  za  minulá  dvě  desetiletí  určitým  vývojem.

Nejdůležitější je stále zaměření na administrativu spojenou s pedagogickým procesem.

Běžně tyto  systémy nabízejí  funkce  jako:  evidence  žáků,  tisk  vysvědčení,  vytváření

rozvrhů, suplování, přijímací řízení, zápis do různých tříd, knihovna, plán činností aj.

Vývoj se však neustále hýbe, a aby jejich tvůrci udrželi krok s konkurencí, jsou nuceni

své nabídky pořád rozšiřovat a zkvalitňovat.  Díky tomu lze sledovat trend, kdy jsou

systémy v prvé řadě zaměřené na evidenci žáků a přípravu rozvrhů rozšiřovány o nové

a nové moduly, pro jejichž elektronické zpracování byly dříve využívány jednoúčelové

aplikace. Myslí se tím například správa knihovny a knihovních výpůjček, hospodaření

školní  jídelny,  správu  majetku,  docházkové  systémy,  vedení  správních  řízení  atp.

Výhodou jediného integrovaného informačního systému ve škole je hlavně snadnost.

Všechny části databáze a uživatelé – hlavně učitelé a žáci – jsou zakládáni a spravováni

centrálně.  Při příchodu nového žáka nebo jeho odchodu z mateřské školy není třeba

36 NEUBAUER, O.; RŮŽIČKOVÁ, D. Informační a komunikační technologie ve škole. Praha: 
Výzkumný ústav pedagogický v Praze, 2010, s. 55.
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informace  o  něm vkládat  do  více  systémů,  ale  pouze  do  jednoho.  To  pochopitelně

zmenšuje množství administrativních operací.37

Chromý38 se  zabýval  zejména  využitím  mobilních  telefonů  a  mobilních  sítí.  Jejich

nesporné  výhody jsou menší  rozměry a  snadná  přenositelnost.  Každý člověk  je  má

většinou stále u sebe a dnes nabízejí zejména tzv. smartphone (chytré telefony) široké

možnosti využití, i co se týče např. řídicích funkcí (spojení několika funkcí v jednom

přístroji). Např.: 

 adresář  –  vzhledem  k  propojení  s  počítačem  mohou  být  všechny  kontakty

neustále  aktualizovány,  při  nastavení  i  automaticky.  Výhodné  je  využívání

vhodného  e-mailového  klientského  programu,  který  poskytuje  odpovídající

funkce. Pravděpodobně nejlepším je MS Outlook, který byl součástí MS Office

Professional ještě ve verzi 2007. Tedy nikoliv

 diář – téměř každý mobilní telefon obsahuje kalendář a plánovač úkolů. Lze

si nastavovat termíny, na které potřebujeme upozornit apod. To lze opět sladit

s údaji v počítači.

 tabulkový kalkulátor – je kompatibilní s MS Excelem. Pedagog si může činit

např.  zápis  docházky,  hodnocení  apod.  a  následně  ho  převést  do  běžného

počítače.

 elektronické  knihy  – v  některých  zdrojích  je  doporučováno  využívání

elektronických  knih  v  mobilních  sítích.  Zatímco  u  počítačů  je  to  výhodná

možnost, u mobilních telefonů je to pravděpodobně hazard se zrakem.

 aplikace  –  dnes  se  doslova  roztrhl  pytel  s různými  mobilními  aplikacemi,

ať už pro operační systémy Android, Nokia phone, pro iPhone aj. Jejich tvůrci

se začali  zabývat  vývojem  i  takových  aplikací,  které  lze  využít  při  řízení

podniku aj., např. pro mobilní bankovnictví, pro zobrazování a vytváření faktur,

různé plánovací  aplikaci  apod.  Navíc mnohé programy pro počítače  již  dnes

mají vytvořeno zobrazování a přístup přes mobilní telefony.

Samostatnou kapitolou by pak mohlo být vzdělávání pedagogů v rámci ICT technologií.

Dnes  je  poměrně  běžný  tzv.  e-learning,  při  němž  jsou  využívány  právě  ICT
37 NEUBAUER, O.; RŮŽIČKOVÁ, D. Informační a komunikační technologie ve škole. Praha: 
Výzkumný ústav pedagogický v Praze, 2010, s. 55-56.
38 CHROMÝ, J. Trendy využívání mobilních telefonních sítí při výuce. In DOSTÁL, J. Nové technologie 
ve vzdělávání. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2011. s. 11-14.
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pro vytváření  kurzů,  k  rozšiřování  studijního  obsahu,  komunikaci  mezi  pedagogy

a jejich žáky nebo pro řízení studia. Dnes je aktuální otázka celoživotního vzdělávání,

ani  učitelé  nezůstávají  pozadu a i  během výkonu své práce se musí  učit  stále  něco

nového, např. právě práci s ICT tak, aby je mohli efektivně využívat ve výuce svých

svěřenců, neboť informační gramotnost, jak už bylo uvedeno, není u každého učitele

na skvělé  úrovni.  Vzhledem  k časovým,  finančním  a  organizačním  možnostem

vzdělávání  zaměstnaných lidí  se pak takový e-learning jeví  jako maximálně vhodný

a účinný.

Velmi intenzivně jsou pak ICT využívány zejména při správě finanční agendy. Existují

různé  speciální  programy  (ať  už  placené  či  volně  dostupné  na  internetu),  které

se využívají  pro  správu  mezd,  příplatků,  náhrad,  odměny,  sociálního  a  zdravotního

pojištění,  ale  i  pro  výpočty  daní.  Za  pomoci  specifických  softwarů  lze  zpracovávat

jen účetnictví  celé  mateřské  školy,  existují  i  celé  samostatné  programy  na  celou

personální agendu (umožňují evidenci osobních dat zaměstnanců, údajů o pracovním

poměru,  kontrola  dovolené  a  pracovní  neschopnosti,  sledování  termínů  končícího

pracovního povolení nebo konce doby určité, seřazování zaměstnanců podle zařazení,

rodného čísla nebo místa výkonu práce a vložení fotografie) a mnohé další možnosti

využití při řízení mateřské školy.

5.1 Komunikace školy s využitím ICT

Už  podstatou  samotných  ICT  je  vlastně  komunikace.  Proto  lze  s jistotou  říct,

že mateřské  školy mohou  za  pomoci  ICT poměrně  efektivně  komunikovat,  a  to  jak

v rámci  komunikace s rodiči,  komunikace učitelů,  ředitele  a jiných pracovníků školy

navzájem, ale  třeba i  v rámci  různých mateřských škol  současně.  Využít  lze  k tomu

různých prostředků ICT. Asi nejběžnějším způsobem je komunikace prostřednictvím

emailu,  ale  komunikovat  lze  prostřednictvím  i  ICQ,  Skype,  nebo  dnes  velmi

populárních sociálních sítí aj. Emailovou adresu má dnes už téměř každý, proto je email

využíván  nejčastěji.  Školy  mohou  rodičům  přes  emaily  zasílat  novinky,  změny

v otevírací době mateřské školy, různé výluky či pozvánky na různé akce. 

Komunikace prostřednictvím ICQ či Skype už pro komunikaci s rodiči nemusí být tak

vhodná, neboť ne každý rodič má ICQ nebo Skype nainstalován a umí jej používat.

Použití  je  možné  ale  např.  pro  interní  komunikaci  mezi  zaměstnanci,  Skype  lze
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zužitkovat např. pro tzv. videokonference, kdy je třeba při komunikaci využít i obrazové

doprovody.  Některým lidem dělá  stále  problémy na  počítači  rychle  a obstojně  psát,

proto raději  telefonují,  pak je  pro ně Skype  vhodným příkladem.  Obě možnosti  lze

pochopitelně  využít  i  při  komunikaci  mezi  školami  navzájem.  Jak přes  Skype,  ICQ

(ale i  e-maily)  lze  navíc  zasílat  i  soubory  různých  formátů  a  velikostí  (např.  plány

výuky, různé prezentace, fotografie z akcí apod.).

Asi nejzajímavější možnosti komunikace pak poskytují sociální sítě. Profil na sociální

sítí má v současnosti téměř každý. Bednář39 uvádí, že sociální sítě jsou charakteristické

tím, že:

 značná část obsahu je vytvářena samotnými uživateli,

 základem  jsou  vztahy  mezi  uživateli,  jejich  vzájemné  komentáře,  odkazy

a hodnocení,

 provozovatelé serverů jen v malé míře vstupují do fungování sociálních sítí.

Sociální  sítě  lze  poměrně  efektivně  rovněž  využívat  ke  komunikaci,  a  to  jak  pro

komunikaci školy s rodiči, tak pro komunikaci mezi učiteli či pracovníky nebo stejně

dobře  pro  komunikaci  mezi  odloučenými  pracovišti  mateřských  škol.  Podobně jako

u předchozích  zmíněných  komunikačních  prostředků  platí  to,  že  jejich  využívání

je zdarma (kromě ceny za připojení k internetu).  Na sociálních sítích může mateřská

škola fungovat tak, že si na sociální síti (nejčastěji na Facebooku – u nás nejužívanější

sociální síť, ale možné je to i např. na Twitteru, LindeInu apod.) vytvoří vlastní profil

(Mateřská škola Beruška, Mateřská škola na ul., Kolejní apod.), založí vlastní skupinu

(Skupina rodičů dětí docházejících do mateřské školy Na Potoce apod.). 

Pak už je komunikace velmi jednoduchá. Mateřská škola na „zdi“ může zveřejňovat

všechny důležité informace, novinky, aktuality apod. Je vhodné, když mateřská škola

na svých  facebookovských  stránkách  zveřejní  svou  adresu,  kontakty,  ale  třeba

i fotografie,  videa  z akcí,  různé  certifikáty  apod.  Co  je  pro  mateřské  školy  velkým

potenciálem  z hlediska  sociálních  sítí,  je  možnost  jejich  prezentace,  respektive

39 BEDNÁŘ, V. Marketing na sociálních sítích. Prosaďte se na Facebooku a Twitteru. Praha: Computer 
Press, 2011, s. 10.
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marketingu. Bednář40 uvádí, že sociální sítě lze využít k celé řadě aktivit souvisejících

s marketingem. Těmi nejdůležitějšími jsou:

 Informování o mateřské škole – seznamování  rodičů,  ale i cizích lidí,  kteří

se se  mateřskou  školu  neznají.  Vytváření  obecného  povědomí  o  fungování

mateřské škole ve městě aj. 

 Podpora  služeb  poskytovaných  mateřskými  školami  a  přesvědčování

potenciálních zájemců o výhodách mateřské školy – inzerování, seznamování

rodičů  s tím,  co  mateřská  škola  pro  jejich  děti  nabízí,  jaké  speciální  služby

poskytuje  aj.,  argumentace  ve prospěch chuti  přihlásit  děti  do dané mateřské

školy.

 Podpora  stávajících  rodičů,  kteří  už  mateřskou  školu  využívají  –  řešení

problémů, komunikace s rodiči aj.

 Budování  rodičovské  komunity  – dlouhodobá  komunikace  s rodiči  a  jejich

podpora při komunikaci navzájem.

 Řešení komplikací, krizová komunikace.

Mateřská  škola  tak  tedy  může  v prvé  řadě  využít  sociální  sítě  k své  prezentaci

a představení rodičům, kteří by pak případně mohli své děti do mateřské školy přihlásit.

To může být v dnešní době hodně výhodné. Pokud se mateřská škola na Facebooku

správně odprezentuje – tedy umístí kvalitní fotografie mateřské školy jako takové, ale

třeba i fotografie z jednotlivých tříd,  fotografie zázemí,  venkovních prostor mateřské

školy,  ale třeba i učitelského sboru aj., zveřejní videa z různých akcí mateřské školy

(karneval, setkání s rodiči, záběry z běžného dne v mateřské škole aj.), lze předpokládat,

že rodiče budou mít větší zájem školu minimálně navštívit.

Navíc se na stránkách mateřské školy mohou setkat všichni rodiče dětí, komunikovat

spolu, komentovat různé statusy školy,  její akce (zpětná vazba, jak se rodičům líbila

besídka apod.), ale ještě příznivější je, když rodiče svou spokojenost vyjádří veřejně tak,

že se o tom dozvědí další lidí (z okruhu jejich přátel), a to zejména tak, když se stanou

fanouškem stránky mateřské  školy na sociální  síti,  dají  této  stránce Like nebo třeba

stránky mateřské školy sdílejí s ostatními uživateli. Mimo krátké zprávy může mateřská

škola  na  svých  stránkách  zveřejňovat  různé  akce  prostřednictvím  tzv.  „událostí“.

40 BEDNÁŘ, V. Marketing na sociálních sítích. Prosaďte se na Facebooku a Twitteru. Praha: Computer 
Press, 2011, s. 28.
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Mateřská  škola  vytvoří  „událost“  („Setkání  a  diskuze  s  rodiči“,  „Výstava  betlémů“,

ale i různé výstavy z děl dětí, sportovní dny apod.). K události lze napsat detailní popis

akce, kdy se akce koná přesně a kde. Konkrétním uživatelům Facebooku může mateřská

škola  poslat  pozvánky  (např.  jen  rodičům  nejstarších  dětí).  Výhodou  je,  že  rodiče

mohou dát prostřednictvím Facebooku najevo, jestli se akce zúčastní nebo ne (pokud

dostanou pozvánku), což mateřské školy může podat lepší informace o tom, kolik lze

čekat  účastníků  akce a  lépe  se tak  připravit  (přidat  židle,  objednat  více  občerstvení

apod.). Realizované události poté mohou rodiče komentovat a poskytnout škole zpětnou

vazbu a zjistit, jestli se rodičům líbila, co jim vadilo, co by vylepšili apod.

Učitelé  si  zase  na sociálních  sítích  mohou  předávat  své  zkušenosti,  navzájem spolu

komunikovat při tvorbě různých výukových plánů, mohou na sociálních sítích veřejně

sdílet např. své nápady a zkušenosti a inspirovat tak jiné učitele z jiných mateřských

škol  aj.  Jistým omezením úspěšnosti  komunikace  na  sociální  sítí  je  to,  že vyžaduje

od školy  (jejich  zaměstnanců)  čas,  který  musí  komunikaci  věnovat.  Stránky

na sociálních sítích brzy zastarávají, škola je musí pravidelně aktualizovat. Pokud rodiče

reagují na některé statusy, novinky aj., mateřská škola by měla reagovat a s rodiči také

komunikovat.
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6 Sebeřízení vedoucích pracovníků 

Sebeřízením se rozumí schopnosti, které souvisí se zvládáním metod vlastní organizace

práce  a  time  managementu.  Schopnost  sebeřízení  je  také  hlavní  bod  dalších

manažerských schopností. Je v případě, že bude znát člověk své vlastní cíle a hodnoty,

tak dokáže stanovit cíle i hodnoty u ostatních.41

Pokud chce člověk vést ostatní, tak musí umět vést sám sebe. To je známou rčením,

které je základem sebeřízení vedoucích pracovníků. Existují nástroje rozhodování, které

mohou vedoucí pracovníci využívat během volby vlastní cesty.  Sebeřízení souvisí se

sebepoznáním, time managementem a problémem stresu a syndromu vyhoření.42

6.1 Sebepoznání

Sebepoznání není manažerskou technikou, ale je možné využívat manažerské techniky

při rozvoji sebepoznání. Je dokonce možné považovat za velkou výhodu, jestliže ředitel

školy zná manažerské techniky, a také je výhodou, pokud je umí využívat. Sebepoznání

je  dobrou  pomůckou  pro  školské  manažery  k tomu,  aby  dokázali  utvořit  a  upřesnit

obraz o sebe sama (to je systém sebepojetí). Pomocí sebepoznání si ředitelé škol také

velice  často  dokážou  uvědomit,  jakou  souvislost  mají  vnitřní  prožitky  a  jednání

navenek, a také se naučí mnohem lépe vyjádřit  své vlastní myšlenky a pocity,  umět

naslouchat emocím a mít pochopení pro reakce svého organismu na faktory.

Sebepoznání  vychází  z psychologie  i  managementu.  Využívá  se  pro  popsání  toho,

jakým způsobem se během svého života učíme hledět sami na sebe, a také jaký obraz

si o sobě dokážeme utvořit. Sebepoznání patří do sebepojetí, je to vlastně celoživotní

proces. To znamená, že sebepoznání se postupem času utváří, vylepšuje a stabilizuje

během  života  jedince.  Člověk  pohlíží  na  sebe  mnohem  realističtěji,  až  v období

dospělosti. Každý, kdo chce převzít zodpovědnost za svou profesní dráhu, tak si musí

umět  uvědomit,  kde se v současné době pohybuje,  kde se aktuálně  nachází.  Prvním

41 DAIGELER, Thomas. Vedení lidí v kostce: techniky vedoucí k úspěchu. 1. vyd. Praha: Grada, 2008. ISBN 
978-80-247-2158-3, s. 17

42 LHOTKOVÁ, Irena, Ivana ŠNÝDROVÁ a Michaela TURECKIOVÁ.Sebeřízení vedoucího pracovníka ve 
školství. Vyd. 1. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2013. ISBN 978-80-7478-349-4, s. 7 - 8
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krokem k úspěšnému sebeřízení je uvědomění si svých vlastních možností a šancí pro

další osobní rozvoj.43 

6.2 Time management

Time  management  je  takovou  oblastní  řízení,  která  obsahuje  nejrůznější  metody

a způsoby, jak hospodařit s časem. Time management spočívá v tom, že se člověk musí

naučit řídit svůj čas, čas je omezujícím zdrojem – všichni ho mají stejné množství. Jsou

to metody,  které mají za úkol získat kontrolu nad časem, který člověk tráví určitými

činnostmi nebo procesy. Cílem time managementu je vyšší produktivita a efektivnější

využití vlastního času. Řízení času se používá v rámci organizace, ale rovněž se musí

lidé naučit řídit čas v osobním životě.44 

Každý člověk musí mít své cíle. Když je člověk nemá, tak si nemůže naplánovat žádné

činnosti nebo úkoly. V takovém případě, pak vlastně ani neví, čeho chce ve skutečnosti

dosáhnout.  Bez cílů je člověk i  bez motivace,  a tak mu jeho snahy mohou připadat

zbytečné. Cíle člověka by měly být dosažitelné, specifické, měřitelné a akceptovatelné

ostatními.  Každý  by  se  měl  v rámci  time  managementu  naučit  poznat  zloděje  času

a odstranit nebo snížit takové činnosti, které mu čas kradou.45

Paretův princip

Při plánování času se může využívat známý nástroj, a to Paretův princip. Lidé často

vychází z toho, že 50 % úsilí jim přinese 50 % úspěch. Paretovo pravidlo však říká,

že 20 % úkolů dokáže přinést 80 % výsledků. V rámci time managementu je důležité

uvědomit si, které úkoly patří do této skupiny, a právě na ty se zaměřovat. Zbylé úkoly

jsou méně produktivní, a tak v případě, že to je možné, měl by se jim člověk vyhnout.46 

43 LHOTKOVÁ, Irena, Ivana ŠNÝDROVÁ a Michaela TURECKIOVÁ.Sebeřízení vedoucího pracovníka ve 
školství. Vyd. 1. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2013. ISBN 978-80-7478-349-4, s. 7 - 10

44 Time management. Managementmania.com [online]. 2015 [cit. 2015-06-07]. Dostupné z: 
https://managementmania.com/cs/time-management

45 Time management, plánování času. Softskills.wz.cz [online]. 2015 [cit. 2015-06-07]. Dostupné z: 
http://www.softskills.wz.cz/html/time.html

46 Paretovo pravidlo. Navzdybohaty.cz [online]. 2015 [cit. 2015-06-07]. Dostupné z: 
http://navzdybohaty.cz/paretovo-pravidlo-opravdu-v-time-managementu-funguje/

31



6.3 Stres a syndrom vyhoření

Stres

Stres se  dostal  do českého jazyka  zřejmě z angličtiny.  Právě tam má ale  toto slovo

mnoho  významů.  Nejlepším překladem je  napětí  nebo  pnutí.  Každý  by měl  myslet

na rovnováhu mezi stavem napětí a relaxace. V případě, že dojde k odchylkám pouze

na jednu  stranu,  pak  už  nastává  stres.  Člověku  začne  scházet  motivace,  bývá  více

unaven a je také nesoustředěný. Výkony člověka klesají nebo se pohybují jako vlna.47 

Stresu  se  dá  předcházet.  Je  možné  ho  omezit  a  eliminovat  intenzitu  stresu.  I  když

je každá  stresová  situace  specifickou  kombinací  času,  osob,  a  také  dalších  faktorů,

určitě  si  vyžadují  některé stresory zvláštní  pozornost.  Při  zvládání  stresu se vychází

z tzv.  5P, což znamená prevenci,  předvídání,  přípravu, percepci  a poučení.  Smyslem

prevence je najít původce stresu a umět se jim vyhnout nebo je odstranit. Předvídání

stresových  situací  souvisí  s duševní  pohodou  a  snahou  eliminovat  situace  náročné

na stres,  o kterých se člověk domnívá,  že je možné,  aby nastaly.  Příprava na věcné

i emocionální  úrovni  dokáže  člověku  získat  kontrolu  nad  stresovými  situacemi.

V takovém  případě  je vždy  nutné  zamyslet  se  nad  eventuálními  problémy,  které

se mohou  stát.  Percepce  neboli  vlastní  vnímání  situace  je  další  podstatnou  součástí

zacházení se stresem.48 

Syndrom vyhoření

Syndrom vyhoření je spojován se ztrátou poslání a pocity zklamání, smutku a nezájmu o

práci. Syndrom může mít hned několik příčin. Může to být vysoká ambice lidí, nejistota

zaměstnání,  vysoké  pracovní  nároky,  nedobré  pracovní  podmínky  či šikana

na pracovišti.  Nejvíce  ohroženi  jsou  takoví  lidé,  kteří  mají  za  cíl  pomáhat  druhým

lidem, snaží se naslouchat jejich problémům, a následně jim pomáhají tyto problémy

47 KRASKA-LÜDECKE, Kerstin. Nejlepší techniky proti stresu. Vyd. 1. Praha: Grada, 2007. ISBN 978-80-247-
1833-0, s. 45 - 46

48 Jak zvládat stres. In: Psychologie.cz [online]. 2015 [cit. 2015-06-07]. Dostupné z: 
http://psychologie.cz/jak-uspesne-zvladat-stres/
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řešit. Mezi profese, které pomáhají, patří také učitelé a jiní pracovníci, kteří pracují ve

školství.  Práce  ve školství  je  totiž  náročná na  osobnost  učitele.  Důležitá  je odborná

znalost  a  znalost  psychologie  i  umění  zaujmout  a  dokázat  motivovat  své studenty.

Každý učitel  musí rovněž umět pracovat s rodiči svých žáků. To často klade vysoké

nároky na učitele po stránce psychické, emocionální, ale také po stránce fyzické.49 

Člověk, který trpí syndromem vyhoření, zpravidla prochází následujícími fázemi:50 

1. fáze počátečního propuknutí – typické je zde vysoké pracovní nasazení,

2. fáze propuknutí – zde se již ukazuje únava a nechuť pracovat,

3. fáze snižování výkonnosti,

4. fáze  kompenzovaného  vyhoření  –  člověk  se  orientuje  pouze  na  nejnutnější

pracovní úkony.

Prevencí syndromu vyhoření je umění pracovat sám na sobě, patří sem rovněž správná

životospráva,  přiměřené  riskování,  dobrá  pracovní  atmosféra,  příjemné  pracovní

prostředí, atd.51

49 Syndrom vyhoření u učitelů. Zdravi.e15.cz [online]. 2013 [cit. 2015-06-07]. Dostupné z: 
http://zdravi.e15.cz/clanek/sestra/syndrom-vyhoreni-u-ucitelu-468400

50 Syndrom vyhoření u učitelů. Zdravi.e15.cz [online]. 2013 [cit. 2015-06-07]. Dostupné z: 
http://zdravi.e15.cz/clanek/sestra/syndrom-vyhoreni-u-ucitelu-468400

51 Syndrom vyhoření u učitelů. Zdravi.e15.cz [online]. 2013 [cit. 2015-06-07]. Dostupné z: 
http://zdravi.e15.cz/clanek/sestra/syndrom-vyhoreni-u-ucitelu-468400
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7 Průzkum praktického využití  ICT při  řízení  mateřských

škol

7.1 Cíl výzkumu a výzkumné předpoklady

Cílem  výzkumu  bude  zjistit,  jakým  způsobem  využívá  škola  ICT  technologie

při každodenní práci, při vedení organizace a v pedagogickém procesu.

Pro naplnění cíle byly stanoveny tyto výzkumné předpoklady:

Výzkumná otázka 1: Je  ICT nedílnou součástí  vlastní  práce  vedoucích  pracovníků

a pedagogů?

Výzkumný předpoklad 1: Předpokládám, že ICT je nedílnou součástí práce většiny

vedoucích a pedagogických pracovníků.

Výzkumná otázka 2: Usnadňuje ICT technologie přístup k informacím, zjednodušuje

jejich správu a řízení sloučených pracovišť?

Výzkumný předpoklad 2: Předpokládám, že velkým problémem ICT ve školství bude

financování.

7.2 Metody výzkumu

Pro vypracování  výzkumné  části  bakalářské  práce  byl  zvolen  výzkum kvantitativní,

konkrétně metoda dotazníku. Kvantitativní výzkumný přístup nesleduje vlastnosti nebo

jejich změnu, ale spíše rozsah výskytu, zastoupení jevů, jejich frekvenci či intenzitu.

Hlavním  úkolem  kvantitativního  výzkumu  je  měření  těchto  charakteristik  a  jejich

souvislostí. Úkolem tohoto typu výzkumu je odhalovat neznámé skutečnosti o různých

jevech, odhalovat jejich obsah (existenci těchto jevů apod.). Kvantitativní výzkum řeší

stabilizované  jevy  a  jejich  vzájemně  odhadnutelné  poměry,  zachycuje  jevy  v jejich

dynamice  a  především  v jejich  podmínění.52 Metodou  výzkumu  této  práce

je kvantitativní  forma  výzkumu  prostřednictvím  dotazníkového  šetření.  Čábalová53

52 SURYNEK, A., KOMÁRKOVÁ, R., KAŠPÁREK, E. Základy sociologického výzkumu. Praha: 
Management Press, 2001, s. 25.
53 ČÁBALOVÁ, D. Pedagogika. Praha: Grada Publishing a.s., 2011, s. 108.
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definuje  dotazník  jako  „…způsob  písemného  kladení  otázek  (dotazování  se  osob

respondentů),  který vede k hromadnému získávání odpovědí“. Dotazník tedy vyplňují

respondenti  samostatně.  Distribuce  i  zpětný  sběr  je  organizován  tak,  aby  každý

respondent dotazník určitě obdržel. 

Dotazník  je  jednou  z nejčastějších  metod  výzkumu,  ať  už  v pedagogice,  tak  třeba

i sociologii  či  marketingu.  Je  to  díky  jeho  nesporným  výhodám,  ke  kterým  patří

zejména to, že je to metoda časově méně náročná, dochází k zachování anonymity a je

možné  jeho  opakované  použití.   Metoda  dotazníkového  šetření  byla  zde  zvolena

zejména s ohledem na potřebné množství respondentů. Dotazník také vylučuje zásah

jiných  osob,  což  respondentům  zaručuje  větší  anonymitu  a  intimitu  pro  vyjádření.

Dotazník  rovněž  odosobňuje  vztah  respondent  –  výzkumník  a  za  jistých  podmínek

může přinést základ celkem exaktního a objektivního měření, což je důležité.

Ovšem  i  při  dotazování  je  třeba  dát  pozor  na  některé  možné  chyby  a  problémy,

ke kterým  může  dotazování  vést.  Nevýhody  dotazníku  pak  shrnuje  např.  Surynek

a kol.54:

 menší návratnost než u osobního dotazování či rozhovoru,

 díky tomu,  že má respondent čas  na rozmyšlení  odpovědí,  tak to nedovoluje

zachytit mnohdy podstatné spontánní odpovědi,

 není možná kontrola, kdo vlastně nakonec dotazník vyplnil;

 nelze  kontrolovat  podmínky  výzkumu  (především  rušivé  vlivy),  za  kterých

je otazník vyplňován.

I  přes  tyto  uvedené  nevýhody byl  pro  tento  výzkum dotazník  zvolen  jako  nejlepší

možná metoda, a to zejména proto, že záměrem bude získat informace od co největšího

množství  respondentů.  Význam  však  hraje  časové  a  finanční  hledisko  výzkumu.

Dotazník bude vytvořen jeden, jak pro učitele, tak pro ředitele současně, neboť je záměr

získat  informace  od ředitelů,  ale  také  od  učitelů.  Tito  využívají  ICT v rámci  svých

možností  a náplní práce.  Učitelé i ředitelé budou dotazování  ohledně využívání  ICT

v rámci pedagogického procesu, ale i v ohledu na řízení mateřských škol a využití ICT

v rámci něj. Dotazník pro učitele a ředitelé bude zahrnovat celkem 21 otázek. Otázky

budou jak polootevřené (varianty odpovědí, plus možnost zvolit vlastní odpověď), ale

54 SURYNEK, A., KOMÁRKOVÁ, R., KAŠPÁREK, E. Základy sociologického výzkumu. Praha: 
Management Press, 2001, s. 115.
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většinou  pak  uzavřených  (přesně  daný  počet  variant  odpovědí,  z nichž  si  musí

respondent  vybrat).  V úvodu  budou  respondenti  seznámeni  s cílem  a postupem  a

pravidly dotazování. 

Základní  soubor  budou  tvořit  ředitelé  a  pedagogičtí  pracovníci  mateřských  škol

v Ústeckém  kraji.  Výběrový  soubor  pak  ředitelé  mateřských  škol  a  pedagogičtí

pracovníci  náhodně  zvolených  mateřských  škol.  Jejich  oslovení  bude  probíhat

na základě předchozí elektronické komunikace a domluvy a následného elektronického

rozeslání dotazníků ředitelům mateřských škol, dotazníky pedagogickým pracovníkům

budou  rovněž  rozeslané  elektronicky,  případně  osobně  roznesené  v  tištěné  podobě

do náhodně zvolených mateřských škol.

7.3 Interpretace výsledků výzkumu

Rozesláno  bylo  celkem  100  dotazníků,  správně  a  kompletně  vyplněných  se  vrátilo

84 dotazníků,  což  představuje  84,0% návratnost,  což  lze  považovat  za  velmi  dobrý

výsledek vzhledem k tomu, že rozesílání probíhalo prostřednictvím neosobní emailové

korespondence.  Výsledky  jsou  dále  zobrazeny  skrze  jednotlivé  odpovědi,  zvlášť

pro učitele v MŠ a zvlášť pro ředitele MŠ, a to v přehledných tabulkách.

1. Jste:

Tabulka 1 Odpovědi na první otázku (vlastní zpracování).

ředitel MŠ učitel MŠ celkem ředitel MŠ (%) učitel MŠ (%) celkem (%)
muž 15 6 21 17,9 7,1 25,0
žena 34 29 63 40,5 34,5 75,0
celkem 49 35 84 58,3 41,7 100,0

Mezi respondenty převažovaly ženy. Ty tvořily celých 75 % respondentů, kdežto muži

jen zbylých 25 %. Tento poměr byl zachován i mezi učiteli, i mezi dotázanými řediteli.

Mezi řediteli bylo 40,5 % žen a 17,9 % mužů a mezi učiteli 34,5 % žen a 7,1 % mužů.

Poměr  pohlaví  odpovídá  realitě,  kdy ve  školství  skutečně  převládají  spíše ženy nad

muži.

2. Pracujete na pozici:

Tabulka 2 Odpovědi na druhou otázku (vlastní zpracování).
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celkem celkem (%)
ředitel MŠ 49 58,3
pedagog 35 41,7
celkem 84 100,0

Jak již bylo naznačeno,  respondenty byli  učitelé  a ředitelé  mateřských škol,  z čehož

ředitelů bylo o něco více, konkrétně tvořili  58,3 % z celkového počtu respondentů a

zbylých 41,7 % respondentů byli pedagogové.

3. Jak dlouho pracujete na této pozici?

Tabulka 3 Odpovědi na třetí otázku (vlastní zpracování).

ředitel
MŠ

učitel
MŠ

celke
m

ředitel MŠ
(%)

učitel MŠ
(%)

celkem
(%)

méně než rok 8 5 13 9,5 6,0 15,5
mezi jedním až pěti
lety 11 9 20 13,1 10,7 23,8
mezi  pěti  až  deseti
lety 12 6 18 14,3 7,1 21,4
více než deset let 18 15 33 21,4 17,9 39,3
celkem 49 35 84 58,3 41,7 100,0

Délka praxe může být mnohdy rozhodující pro adekvátní zhodnocení některých jevů.

V tomto šetření převládali respondenti s praxí nad deset let (39,3 %), na druhém místě

se v početnosti umístili respondenti s délkou praxe mezi jedním až pěti lety (23,8 %),

dále pak respondenti s délkou praxe mezi pěti až deseti lety (21,4 %). Nejméně bylo

respondentů  s délkou  praxe  do  jednoho  roku  (15,5  %).  Mezi  řediteli  bylo  více

respondentů s delší praxí, než mezi učiteli.

4. Používáte v rámci své přímé pedagogické činnosti ICT? 

Tabulka 4 Odpovědi na čtvrtou otázku (vlastní zpracování).

ředitel

MŠ

učitel

MŠ celkem

ředitel MŠ

(%)

učitel MŠ

(%)

celkem

(%)

ano, každý den 32 18 50 38,1 21,4 59,5

ano,  zhruba  2  x

týdně 12 12 24 14,3 14,3 28,6

ano,  zhruba  1  x

týdně 4 4 8 4,8 4,8 9,5
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ano, méně často 1 1 2 1,2 1,2 2,4

ne 0 0 0 0,0 0,0 0,0

celkem 49 35 84 58,3 41,7 100,0

Z této  otázky  vyplynulo,  že  více  než  polovina  respondentů  (59,5  %)  používá  ICT,

a to konkrétně každý den v rámci pedagogického procesu. Dalších 28,6 % dotázaných

respondentů používá ICT zhruba 2 x týdně, dalších 9,5 % pak zhruba jen jednou týdně.

Méně  často  pak  používá  v rámci  pedagogického  procesu  ICT  zbývajících  2,4  %

respondentů.  Žádný z dotázaných neuvedl,  že by ICT vůbec ve svém pedagogickém

procesu nepoužívat. Poměry mezi učiteli a řediteli MŠ zde byly vyrovnané, obě skupiny

respondentů  na  toto  měly  stejný  názor  a  stejnou  zkušenost.  U obou  převažovala

odpověď, že ICT používají opravdu každý den.

5.  K čemu  nejčastěji  ICT  používáte  v rámci  svého  přímého  pedagogického

působení (můžete vybrat více možností)?

Tabulka 5 Odpovědi na pátou otázku (vlastní zpracování).

ředitel

MŠ

učitel

MŠ

celk

em

ředitel

MŠ (%)

učitel

MŠ (%)

celke

m (%)

přímo ve vzdělávání v průběhu dne

(výukové programy aj.) 22 14 36 26,2 16,7 42,9

jen  jako  doplňkovou  metodu  pro

lepší znázornění 11 12 23 13,1 14,3 27,4

jen  při  experimentování,

modelování, studování jevů 3 7 10 3,6 8,3 11,9

ke  hře  dětí  a  odpočinkovým

činnostem 12 2 14 14,3 2,4 16,7

k ničemu 0 0 0 0,0 0,0 0,0

jiným 1 0 1 1,2 0,0 1,2

celkem 49 35 84 58,3 41,7 100,0

Nejčastěji  učitelé  i  ředitelé  v rámci  přímého  pedagogického  působení  využívají  ICT

přímo ke vzdělávání dětí v průběhu dne (42,9 %) – skoro polovina z nich. Dalších 27,4

% respondentů uvedlo, že ICT využívání nejčastěji jen jako doplňkovou metodu pro
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lepší znázornění. Dalších 16,7 % respondentů pak ICT využívá nejčastěji ke hře dětí a

odpočinkovým činnostem, dále pak 11, 7 % respondentů uvedlo, že ICT využívají spíše

jen u experimentování, modelování nebo studování jevů. Odpověď „k ničemu“ neuvedl

žádný  z dotázaných  respondentů.  Jeden  respondent  zvolil  odpověď  „jiný“,

kde konkrétně zmínil používání jako odměnu po práci. Mírný rozpor mezi odpověďmi

bylo možné zaznamenat v rámci odpovědí, kdy ředitelé častěji ICT používají ke hře dětí

a pak  až  při  experimentech  a  modelování  a  učitelé  to  měli  naopak  (více  při

experimentování než hrách). V nejčastěji uváděné odpovědi se však shodli.

6. Dokážete si dnes své přímé pedagogické působení bez ICT vůbec představit?

Tabulka 6 Odpovědi na šestou otázku (vlastní zpracování).

ředitel

MŠ

učitel

MŠ celkem

ředitel MŠ

(%)

učitel MŠ

(%)

celkem

(%)

určitě

ano 2 0 2 2,4 0,0 2,4

spíše ano 7 1 8 8,3 1,2 9,5

spíše ne 28 20 48 33,3 23,8 57,1

určitě ne 12 14 26 14,3 16,7 31,0

celkem 49 35 84 58,3 41,7 100,0

Více než tři čtvrtiny respondentů se zde shodly na tom, že už si v současné době své

přímé pedagogické působení bez ICT nedokážou představit (celkem 88,1 %). Konkrétně

pak celých 31,0 % respondentů uvedlo, že si to dneska určitě nedokážou představit,

dalších 57,1 % respondentů uvedlo, že si to spíše nedokážou představit. Pouhých 9,5 %

respondentů pak uvedlo,  že si  takovou situaci  v dnešní  době spíše dokáží  představit

a zbývajících 2,4 % si pak stály za tím, že si přímé pedagogické působení v současné

době bez ICT určitě dokáží představit.

7. K jakým dalším činnostem spojených s pedagogickým procesem ICT využíváte

(můžete vybrat více možností)? 

Tabulka 7 Odpovědi na sedmou otázku (vlastní zpracování).

ředitel

MŠ

učitel

MŠ celkem

ředitel

MŠ (%)

učitel

MŠ (%)

celkem

(%)
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k plánování,

vyhodnocování

a archivaci vzdělávání 29 16 45 34,5 5,6 40,2

pro evidenci žáků a jejich

charakteristik,

identifikačních údajů 41 21 62 48,8 9,7 58,5

vytváření  a  tisk

vzdělávacích materiálů 40 20 60 47,6 9,3 56,9

ke komunikaci s rodiči 29 2 31 34,5 0,9 35,4

ke  komunikaci  o  výuce

s jinými učiteli 10 3 13 11,9 1,4 13,3

k ničemu 0 0 0 0,0 0,0 0,0

jiným 3 2 5 3,6 0,9 4,5

celkem 152 64 216 181,0 29,6 210,6

Zde mohli  respondenti  zvolit  rovnou několik možností  zároveň,  tudíž  celkový počet

odpovědí  byl  216.  Procentuální  podíly  pak  byly  počítány  k celkovému  počtu

respondentů, ne celkovému počtu odpovědí, protože tak je možné lépe vyjádřit, kolik

respondentů se přiklonilo k dané variantě odpovědí. Z tabulky tedy vyplývá, že více než

polovina  dotázaných respondentů  uvedlo,  že  ICT využívají  navíc  pro evidenci  žáků

a jejich  charakteristik,  identifikačních  údajů  (58,5  %)  a  pak  také  vytváření  a  tisk

vzdělávacích materiálů (56,9 %). Téměř polovina z dotázaných pak ICT využívá navíc

k plánování,  vyhodnocování  a  archivaci  vzdělávání  (40,2  %).  Z celkového  počtu

respondentů  jich  pak  35,4  %  používá  ke  komunikaci  s rodiči.  Dále  pak  13,3  %

respondentů využívá  ICT ke komunikaci  o  výuce s jinými  učiteli.  Navíc pak 4,5 %

respondentů  uvedlo,  že  ICT  používají  i  k jiným,  než  uvedeným  činnostem.  Žádný

z dotázaných respondentů nezvolil odpověď „k ničemu“.

8. Dokážete si výše uvedené činnosti dnes bez ICT vůbec představit?

Tabulka 8 Odpovědi na osmou otázku (vlastní zpracování).

ředitel

MŠ

učitel

MŠ celkem

ředitel MŠ

(%)

učitel MŠ

(%)

celkem

(%)
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určitě

ano 1 2 3 1,2 2,4 3,6

spíše ano 6 7 13 7,1 8,3 15,5

spíše ne 31 15 46 36,9 17,9 54,8

určitě ne 11 11 22 13,1 13,1 26,2

celkem 49 35 84 58,3 41,7 100,0

I zde dotázaní respondenti uváděli, že si výše zmíněné činnosti bez ICT v současnosti

nedokážou úplně představit. Konkrétně pak celých 54,8 % respondentů uvedlo, že si to

spíše nedokáže představit, dalších 26,2 % pak, že si zmíněné činnosti bez ICT nedokáže

dnes určitě představit. Jen 15,5 % uvedlo, že si toto činnosti v současnosti spíše dokáži

představit bez využití ICT a zbývajících 3,6 % dotázaných respondentů si vyjmenované

činnosti dnes bez využití ICT dokážou představit určitě. Zastoupení odpovědí bylo u

učitelů i ředitelů MŠ shodné.

9.  Které  ICT  v rámci  pedagogického  procesu  používáte  (můžete  vybrat  více

možností)?

Tabulka 9 Odpovědi na devátou otázku (vlastní zpracování).

ředitel

MŠ

učitel

MŠ

celke

m

ředitel MŠ

(%)

učitel MŠ

(%)

celkem

(%)

počítače 19 12 31 22,6 14,3 36,9

interaktivní tabule 39 29 68 46,4 34,5 81,0

tablety, čtečky 12 18 30 14,3 21,4 35,7

chytrý mobilní telefon 1 0 1 1,2 0,0 1,2

dataprojektory 18 16 34 21,4 19,0 40,5

videorekordédy 2 11 13 2,4 13,1 15,5

DVD přehrávače 11 9 20 13,1 10,7 23,8

digitální  fotoaparáty,

kamery 1 11 12 1,2 13,1 14,3

nic 0 0 0 0,0 0,0 0,0

další 2 1 3 2,4 1,2 3,6

celkem 105 107 212 125,0 127,4 252,4
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I zde mohli respondenti volit více než jednu variantu odpovědi. Celkem bylo tedy 212

odpovědí,  ovšem  procentuální  podíly  jsou  opět  znázorněny  vůči  celkovému  počtu

respondentů, ne odpovědí. Z tabulky pak tedy vyplynulo, že více než tři čtvrtiny učitelů

i ředitelů používají interaktivní tabule (81,0 %). Dále pak 36,9 % respondentů používá

i počítače,  dalších  35,7  %  dotázaných  používá  v pedagogickém  procesu  i tablety

a čtečky.  Poměrně  dost  učitelů  i  ředitelů  používá  v pedagogickém  procesu

i dataprojektory (40,5 %), poměrně málo už se dnes zřejmě používají videorekordéry

(15,5 %),  ani se tolik  neuplatňují  digitální  fotoaparáty a  kamery (14,3 %).  Pouhých

1,2 %  respondentů  využije  při  pedagogickém  procesu  i  chytrý  telefon  a  3,6  %

respondentů pak uvedlo, že používají i některé další ICT, konkrétně pak iPody. 

10.  Jsou  u  Vás  na  škole  používány  ICT technologie  i  v rámci  řídicích  činností

(např. vytváření personální agendy, výplatní systémy, sledování docházky apod.)?

Tabulka 10 Odpovědi na desátou otázku (vlastní zpracování).

ředitel

MŠ

učitel

MŠ

celke

m

ředitel MŠ

(%)

učitel MŠ

(%)

celkem

(%)

určitě

ano 39 18 57 46,4 21,4 67,9

spíše ano 9 10 19 10,7 11,9 22,6

spíše ne 1 6 7 1,2 7,1 8,3

určitě ne 0 1 1 0,0 1,2 1,2

celkem 49 35 84 58,3 41,7 100,0

Jak vyplynulo z této otázky, ve většině dotázaných mateřských škol se ICT uplatňují

i v rámci  řídicích  činností.  Konkrétně pak celých 67,9 % respondentů uvedlo,  že se

u nich  ICT  v řídicích  činnostech  určitě  uplatňují,  dalších  22,6  %  respondentů  pak

uvedlo,  že  se  u  nich  v mateřské  škole  tyto  technologie  spíše  uplatňují.  Jen  8,3  %

respondentů pak uvedlo, že u nich se v rámci řídicích činností ICT spíše neuplatňují

a zbývající 1,2 % dotázaných uvedla, že u nich se určitě tyto technologie neuplatňují.

Z tabulky lze zaznamenat, že negativně většinou odpovídali učitelé, ne tolik ředitelé,

kteří pravděpodobně mají s řídicími činnostmi větší zkušenost a praxi. Dotázaní učitelé

se např. nemuseli být schopni vybavit, co jsou to řídicí činnosti, zvláště pokud se věnují

skutečně pouze vzdělávání dětí a nezajímají se o jiné aktivity školy či to, co dělá ředitel

MŠ.
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11. Jsou ve Vaší mateřské škole využívány ICT pro komunikaci mezi zaměstnanci

navzájem, s vedením?

Tabulka 11 Odpovědi na jedenáctou otázku (vlastní zpracování).

ředitel

MŠ

učitel

MŠ

celke

m

ředitel MŠ

(%)

učitel MŠ

(%)

celkem

(%)

určitě

ano 22 17 39 26,2 20,2 46,4

spíše ano 16 11 27 19,0 13,1 32,1

spíše ne 10 6 16 11,9 7,1 19,0

určitě ne 1 1 2 1,2 1,2 2,4

celkem 49 35 84 58,3 41,7 100,0

Využití ICT je opravdu široké, proto byli ředitelé i učitelé dotázáni, zdali používají ICT

i v rámci vzájemné komunikace. Celých 46,4 % respondentů uvedlo, že pro komunikaci

mezi zaměstnanci navzájem nebo mezi zaměstnanci MŠ a vedením jsou ICT používány

určitě.  Dalších  32,1  %  respondentů  se  přiklonilo  k odpovědi,  že jsou  tyto  ICT

používány spíše. Dalších 19,0 % respondentů uvedlo, že pro tuto formu komunikace u

nich ICT spíše využívány nejsou a zbylých 2,4 % respondentů uvedly, že u nich se tato

komunikace mezi kolegy či vedením určitě neuplatňuje. Zde může sehrát roli fakt, že

komunikace se děje v osobním styku a většina záležitostí se probere na pravidelných

schůzkách apod., a tudíž již pak zaměstnanci MŠ ani vedení nemají důvod komunikovat

i prostřednictvím ICT. Odpovědi ředitelů MŠ i učitelů MŠ byly shodné.

12.  Jakými  způsoby  je  tato  komunikace  uskutečňována  (můžete  vybrat  více

možností)?

Tabulka 12 Odpovědi na dvanáctou otázku (vlastní zpracování).

ředitel

MŠ

učitel

MŠ

celke

m

ředitel MŠ

(%)

učitel MŠ

(%)

celkem

(%)

e-maily 40 34 74 47,6 40,5 88,1

Skype 3 4 7 3,6 4,8 8,3

ICQ 2 2 4 2,4 2,4 4,8

sociální sítě 38 31 69 45,2 36,9 82,1

mobilní 49 33 82 58,3 39,3 97,6
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telefony

nijak 0 2 2 0,0 2,4 2,4

jinak 0 0 0 0,0 0,0 0,0

celkem 132 106 238 157,1 126,2 283,3

Zde  opět  mohli  respondenti  uvádět  několik  variant  odpovědí  současně,  tudíž  jsou

procentuální podíly opět vztaženy k celkovému počtu respondentů, ne počtu odpovědí.

Z tabulky pak tedy vyplývá,  že nejčastější  formou komunikace  prostřednictvím ICT

v rámci  zaměstnanců  navzájem  či  zaměstnanců  s vedením  jsou  mobilní  telefony

(97,6 %), dále se pak velmi často tato komunikace uskutečňuje prostřednictvím e-mailů

(88,1 %),  ale  dost  často i  prostřednictvím sociálních  sítí  (82,1 %).  Dále pak 8,3 %

respondentů  takto  komunikuje  skrze  Skype,  4,8  % pak komunikují  s dalšími  učiteli

či s vedením za pomoci ICQ. Vzhledem k předchozí otázce je pochopitelné, že 2,4 %

respondentů  uvedla  odpověď  „nijak“.  Poměry  odpovědí  byli  i  zde  vyrovnané,

jak učitelé, tak ředitelé volili odpovědi stejně.

13. Má Vaše mateřská škola své vlastní webové stránky nebo stránky na sociálních

sítích?

Tabulka 13 Odpověď na třináctou otázku (vlastní zpracování).

ředitel

MŠ

učitel

MŠ

celke

m

ředitel MŠ

(%)

učitel MŠ

(%)

celkem

(%)

ano,  i  webové  i  na

sociálních sítích 28 18 46 33,3 21,4 54,8

ano,  ale  jen  webové

stránky 12 9 21 14,3 10,7 25,0

ano, ale jen na sociálních

sítích 3 2 5 3,6 2,4 6,0

ne 6 6 12 7,1 7,1 14,3

celkem 49 35 84 58,3 41,7 100,0

Podle  výše  uvedené  tabulky  je  zřejmé,  že  více  než  polovina  mateřských  škol  patří

k mateřským  školám  pokrokovým  a  uvědomělým,  neboť  mají  vlastní  jak  webové

stránky, tak fungují i prostřednictvím profilu na sociální síti (54,8 %). Dalších 25,0 %
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dotázaných  respondentů  uvedlo,  že  jejich  mateřská  škola  má  webové  stránky,

ale na sociálních  sítích  se  neprezentuje.  Dalších  6,0  %  uvedlo,  že  mateřská  škola

je na sociální  síti,  ale  nemá vlastní  webové stránky.  Zbývajících  14,3 % dotázaných

respondentů  uvedlo,  že  jejich  mateřská  škola  nemá  vytvořeny  ani  webové  stránky,

ani profil na sociální síti. Učitelé i ředitelé odpovídali stejně.

14. Domníváte se, že Vaše mateřská škola využívá webové stránky (či sociální sítě)

efektivně pro svou prezentaci na veřejnosti nebo před rodiči?

Tabulka 14 Odpovědi na čtrnáctou otázku (vlastní zpracování).

ředitel MŠ učitel MŠ celkem

ředitel MŠ

(%)

učitel MŠ

(%)

celkem

(%)

určitě ano 22 15 37 26,2 17,9 44,0

spíše ano 18 17 35 21,4 20,2 41,7

spíše ne 8 2 10 9,5 2,4 11,9

určitě ne 1 1 2 1,2 1,2 2,4

celkem 49 35 84 58,3 41,7 100,0

Více než tři čtvrtiny dotázaných respondentů si stálo za tím, že jejich mateřská škola

využívá  webové  prezentace  (ať  už  prostřednictvím  sociálních  sítí  nebo  webových

stránek) efektivně. Celých 44,0 % dotázaných respondentů uvedlo, že ji využívá určitě

efektivně, dalších 41,7 % respondentů uvedlo, že ji užívá spíše efektivně. Ovšem dále

pak 11,9 % dotázaných respondentů uvedlo, že se domnívají, že jejich mateřská škola

tyto možnosti prezentace spíše nevyužívá efektivně a dalších 2,4 % se shodlo na tom,

že jejich mateřská škola je určitě nevyužívá efektivně.

15. Jsou ICT využívány i v rámci komunikace s odloučenými pracovišti?

Tabulka 15 Odpovědi na patnáctou otázku (vlastní zpracování).

ředitel

MŠ

učitel

MŠ

celke

m

ředitel MŠ

(%)

učitel MŠ

(%)

celkem

(%)

určitě

ano 31 24 55 36,9 28,6 65,5

spíše ano 14 8 22 16,7 9,5 26,2

spíše ne 4 3 7 4,8 3,6 8,3

určitě ne 0 0 0 0,0 0,0 0,0
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celkem 49 35 84 58,3 41,7 100,0

Jelikož byly dotázány zejména ty mateřské školy,  které fungují v rámci odloučených

pracovišť, byly dotázány i na tuto problematiku. Více než tři čtvrtiny z nich potvrdily,

že ICT jsou využívány v rámci komunikace s těmito odloučenými pracovišti. Konkrétně

pak 65,5 % respondentů uvedlo,  že jsou tyto  ICT využívány určitě  pro komunikaci

s odloučenými pracovišti, dalších 26,2 % respondentů uvedlo, že se tyto technologie při

této  komunikaci  spíše  uplatňují.  Jen  zbylých  8,3  % respondentů  uvedlo,  že  se  tyto

technologie v rámci komunikace spíše neuplatňují.  Zřejmě zde tato komunikace není

zapotřebí,  případně  se  zástupci  daných  pracovišť  setkávají  v rámci  pravidelných

osobních setkání apod.

16.  Řekl/a  byste,  že  ICT  sehrávají  významnou  roli  při  usnadnění  řízení

odloučených pracovišť mateřských škol?

Tabulka 16 Odpovědi na šestnáctou otázku (vlastní zpracování).

ředitel

MŠ učitel MŠ celkem

ředitel MŠ

(%)

učitel MŠ

(%)

celkem

(%)

určitě ano 26 18 44 31,0 21,4 52,4

spíše ano 20 15 35 23,8 17,9 41,7

spíše ne 3 2 5 3,6 2,4 6,0

určitě ne 0 0 0 0,0 0,0 0,0

celkem 49 35 84 58,3 41,7 100,0

Skoro všichni respondenti se u této otázky shodli na tom, že ICT sehrávají významnou

roli při usnadnění řízení odloučených pracovišť mateřských škol. Konkrétně tedy více

než  polovina  respondentů  (52,4  %)  uvedla,  že  ICT  určitě  při  tomto  sehrávají

významnou roli, dalších 41,7 % uvedlo, že ICT při usnadnění řízení těchto pracovišť

spíše sehrávají  významnou roli.  Jen zbývajících 6,0 % dotázaných učitelů a ředitelů

uvedlo,  že  ICT  podle  nich  spíše  nesehrávají  významnou  roli  při  usnadnění  řízení

odloučených pracovišť mateřských škol. Ani jeden dotázaný respondent neuvedl, že by

ICT určitě nesehrávaly významnou úlohu při usnadňování řízení odloučených pracovišť

MŠ. Ředitelé i učitelé zde odpovídali obdobně.
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17. Souhlasíte s výrokem, že díky ICT máte lepší přístup k informacím a jejich

správě?

Tabulka 17 Odpovědi na sedmnáctou otázku (vlastní zpracování).

ředitel

MŠ

učitel

MŠ celkem

ředitel MŠ

(%)

učitel MŠ

(%)

celkem

(%)

určitě ano 23 17 40 27,4 20,2 47,6

spíše ano 21 10 31 25,0 11,9 36,9

spíše ne 5 7 12 6,0 8,3 14,3

určitě ne 0 1 1 0,0 1,2 1,2

celkem 49 35 84 58,3 41,7 100,0

I  zde  dotázaní  respondenti  odpovídali  vesměs  kladně,  tedy,  že  díky  ICT mají  lepší

přístup k informacím a jejich správě. Téměř polovina z nich (47,6 %) uvedla, že díky

ICT mají  určitě  lepší  přístup  k informacím a  jejich  správě,  dalších  36,9 % uvedlo,

že díky  ICT mají  spíše  lepší  přístup  k  informacím a  jejich  správě.  Dalších  14,3 %

zhodnotilo, že spíše nemají zlepšení přístup k informacím a jejich správně za pomoci

ICT a zbylých 1,2 % dotázaných si stálo za tím, že ICT jim určitě neusnadňují přístup

a správu informací. Učitelé i ředitelé odpovídali podobně.

18. Máte podle Vás potřebné znalostí a zkušeností k tomu, abyste zvládal/a dobře

a efektivně využívat ICT jak pro výuku, tak řídicí činnosti?

Tabulka 18 Odpovědi na osmnáctou otázku (vlastní zpracování).

ředitel

MŠ

učitel

MŠ celkem

ředitel MŠ

(%)

učitel MŠ

(%)

celkem

(%)

určitě ano 12 9 21 14,3 10,7 25,0

spíše ano 19 11 30 22,6 13,1 35,7

spíše ne 10 10 20 11,9 11,9 23,8

určitě ne 8 5 13 9,5 6,0 15,5

celkem 49 35 84 58,3 41,7 100,0

Více než polovina dotázaných respondentů uvedla, že se domnívají, že mají potřebné

znalosti  a  zkušenosti  k  tomu,  aby zvládali  dobře  a  efektivně  využívat  ICT jak  pro

výuku, tak řídicí činnosti. Celých 25,0 % uvedlo, že určitě mají tyto potřebné znalosti
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a zkušenosti, dalších 35,7 % pak uvedlo, že podle nich spíše mají tyto potřebné znalosti

a zkušenosti k efektivnímu využívání ICT. Dalších 23,8 % přiznalo, že se domnívají, že

spíše  nemají  potřebné  znalosti  a  zkušenosti  k  tomu,  aby  zvládali  dobře  a efektivně

využívat ICT jak pro výuku, tak řídicí činnosti. Zbývajících 15,5 % respondentů však

shrnulo,  že  určitě  nemají  potřebné znalostí  a  zkušeností  k  tomu,  aby zvládali  dobře

a efektivně využívat ICT jak pro výuku, tak řídicí činnosti. Ve srovnání odpovědí mezi

učiteli  a  řediteli  vyšlo  najevo,  že  ředitelé  si  v tomto  ohledu  věří  poněkud  více,

než učitelé.

19. Domníváte se,  že  je Vaše  mateřská škola vybavená dostatečným množstvím

kvalitních ICT zařízení pro řízení odloučených pracovišť?

Tabulka 19 Odpovědi na devatenáctou otázku (vlastní zpracování).

ředitel

MŠ

učitel

MŠ

celke

m

ředitel MŠ

(%)

učitel MŠ

(%)

celkem

(%)

určitě ano 6 4 10 7,1 4,8 11,9

spíše ano 7 6 13 8,3 7,1 15,5

spíše ne 20 15 35 23,8 17,9 41,7

určitě ne 16 10 26 19,0 11,9 31,0

celkem 49 35 84 58,3 41,7 100,0

Toto  byla  otázka,  u  které  naopak převážily  spíše záporné  odpovědi.  Celých 41,7 %

respondentů  se  přiklonilo  k variantě  odpovědi,  že  jejich  mateřská  škola  spíše  není

vybavená  dostatečným  množstvím  kvalitních  ICT  zařízení  pro  řízení  odloučených

pracovišť  a  dalších  31,0  %  pak,  že  jejich  mateřská  škola  určitě  není  vybavená

dostatečným  množstvím  kvalitních  ICT  zařízení  pro  řízení  odloučených  pracovišť.

Jen 15,5  % dotázaných  respondentů  uvedlo,  že  jejich  mateřská  škola  je  podle  nich

vybavená spíše dostatečným množstvím kvalitních ICT zařízení pro řízení odloučených

pracovišť. Zbylých 11,9 % se pak domnívá, že jejich mateřská škola je určitě vybavená

dostatečným  množstvím  kvalitních  ICT  zařízení  pro  řízení  odloučených  pracovišť.

Odpovědi učitelů a ředitelů byly i zde shodné.

20. Řekl/a byste, že finance jsou tím činitelem, který je problémem pro lepší a větší

využití ICT v rámci výuky i řízení mateřských škol?

Tabulka 20 Odpovědi na dvacátou otázku (vlastní zpracování).
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ředitel

MŠ

učitel

MŠ

celke

m

ředitel MŠ

(%)

učitel MŠ

(%)

celkem

(%)

určitě

ano 28 12 40 33,3 14,3 47,6

spíše ano 15 14 29 17,9 16,7 34,5

spíše ne 4 6 10 4,8 7,1 11,9

určitě ne 2 3 5 2,4 3,6 6,0

celkem 49 35 84 58,3 41,7 100,0

Většina  respondentů  potvrdila  myšlenku,  že  finance  jsou  tím  činitelem,  který

je problémem pro lepší a větší  využití  ICT v rámci  výuky i  řízení mateřských škol.

Celých 47,6 % potvrdilo, že finance jsou určitě oním činitelem, který je problémem pro

lepší  a  větší  využití  ICT v rámci  výuky i  řízení  mateřských  škol  a  dalších  34,5 %

respondentů se domnívá, že finance budou spíše tím problémovým činitelem. Dalších

11,9  %  dotázaných  učitelů  a  ředitelů  MŠ  si  myslí,  že  finance  spíše  nejsou  oním

činitelem,  který je  problémem pro lepší  a  větší  využití  ICT v rámci  výuky i  řízení

mateřských škol. Zbylým 6,0 % přijde, že finance určitě  nejsou tím činitelem, který

je problémem pro lepší a větší  využití  ICT v rámci  výuky i  řízení mateřských škol.

Učitelé  se  zde  více  přikláněli  k odpovědi  „spíše  ano“,  ředitelé  oproti  tomu  volili

nejčastěji odpověď „určitě ano“.

21. Myslíte si, že by se aktuálně ve Vaší mateřské škole uplatnily další ICT (ať už

pro výuku nebo v rámci řídicích činností)?

Tabulka 21 Odpovědi na dvacátou první otázku (vlastní zpracování).

ředitel

MŠ

učitel

MŠ celkem

ředitel MŠ

(%)

učitel MŠ

(%)

celkem

(%)

určitě ano 25 21 46 29,8 25,0 54,8

spíše ano 21 10 31 25,0 11,9 36,9

spíše ne 3 4 7 3,6 4,8 8,3

určitě ne 0 0 0 0,0 0,0 0,0

celkem 49 35 84 58,3 41,7 100,0
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Zde  se  opět  většina  respondentů  shodla  na  tvrzení,  že  v jejich  mateřské  škole

by se uplatnily další ICT (ať už pro výuku nebo v rámci řídicích činností), konkrétně

si 54,8 % respondentů myslí, že by se u nich další ICT určitě uplatnily, dalších 36,9 %

respondentů  si  myslí,  že  by  se  tyto  technologie  u  nich  ve  větším  množství  spíše

uplatnily. Jen zbylých 8,3 % uvedlo, že u nich v mateřské škole by se další ICT spíše

neuplatnily. Žádný z respondentů neuvedl odpověď „určitě ne“.

7.4 Zhodnocení výzkumu a doporučení ke zlepšení

Z interpretovaných výsledků výzkumu je možné vyhodnotit nastolené výzkumné otázky

a vyvrátit či potvrdit výzkumné předpoklady.

Pro naplnění cíle byly stanoveny tyto výzkumné předpoklady:

Výzkumná otázka 1: Je  ICT nedílnou součástí  vlastní  práce  vedoucích  pracovníků

a pedagogů?

Výzkumný předpoklad 1: Předpokládám, že ICT je nedílnou součástí práce většiny

vedoucích a pedagogických pracovníků.

Výzkumný předpoklad je možné potvrdit. Učitelé i ředitelé v dotazovaných mateřských

školách potvrzovali,  že ICT používají  jak v rámci  přímého pedagogického působení,

tak i v rámci řídicích činností. Mnozí z nich pak každým dnem. V rámci pedagogického

působení  jsou  nejčastěji  ICT  využívány  přímo  ve  vzdělávání  dětí,  ale také  jako

doplňková vzdělávací metoda či při odpočinkových aktivitách dětí nebo při hrách. ICT

jsou  v mateřských  školách  využívány  velmi  často  ke  komunikaci  mezi  pracovníky

navzájem, ale i v rámci komunikace s vedením, a pochopitelně i v rámci komunikace

s odloučenými  pracovišti  (prostřednictvím  mobilních  telefonů,  e-mailů,  ale také

na sociálních sítích),  kde velmi významně v pozitivním slova smyslu ovlivňují  jejich

řízení.  Při  vzdělávání  jsou  nejčastěji  využívány  interaktivní  tabule,  ale  i  počítače,

čtečky, tablety, dataprojektory apod. Mimo přímou vzdělávací činnost se ICT uplatňují

i při evidenci  žáků  a  jejich  charakteristik,  identifikačních  údajů;  vytváření  a  tisk

vzdělávacích materiálů, plánování, vyhodnocování a archivaci vzdělávání apod.

Navíc většina dotázaných respondentů uvedla, že si v současnosti nedokážou představit

své  pedagogické  působení  bez  těchto  ICT,  ale  ani  řídicí  činnost  si  bez ICT většina

respondentů  nedokáže  představit.  Zhruba  polovina  dotázaných  pak  uvedla,  že jejich
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mateřská  škola využívá  ke své prezentaci  jak webových stránek,  tak  sociálních  sítí,

ale našly se i odpovědi, že mateřská škola nemá ani jedno, ani druhé.

Výzkumná otázka 2: Usnadňuje ICT technologie přístup k informacím, zjednodušuje

jejich správu a řízení sloučených pracovišť?

Výzkumný předpoklad 2: Předpokládám, že velkým problémem ICT ve školství bude

financování.

I tento výzkumný předpoklad lze potvrdit. Téměř všichni dotázaní respondenti se shodli

na tom, že ICT sehrávají významnou roli při usnadnění řízení odloučených pracovišť

mateřských škol a současně pak většina dotázaných respondentů potvrdila, že díky ICT

mají lepší přístup k informacím a jejich správě. Něco málo přes polovinu respondentů

pak také souhlasila s tím, že mají dostatečné znalosti a zkušenosti k tomu, aby mohli

efektivně ICT v rámci pedagogického působení i řídicích činností používat.

Jako  problémové  pak  však  většina  respondentů  identifikovala  vybavenost  jejich

mateřských škol zařízeními  ICT. Většina dotázaných respondentů se shodla na tom,

že jejich škola není ICT dostatečně vybavená a téměř všichni dotázaní učitelé a ředitelé

MŠ uvedli,  že  hlavním problémem je  v tomto ohledu otázka  financí.  Navíc  se  také

učitelé i ředitelé škol shodli na tom, že by se v jejich mateřské škole rozhodně uplatnily

další ICT.

Z výše uvedeného tedy vyplývá, že informační a komunikační technologie představují

v současné době naprostou samozřejmost a nezbytnost v celém pedagogickém procesu,

ale  stejně tak  i  při  řízení  mateřských škol  i  jejich odloučených pracovišť.  ICT jsou

naprostou  nezbytností  a  učitelé  i  ředitelé  je  využívají  každodenně.  Přináší  to  totiž

nesporné  výhody.  Z pohledu  pedagogického  procesu  přináší  ICT  nový  způsob

vyučování a děti se díky nim mohou učit úplně novým způsobem. Za pomoci těchto

technologií  se  výuka  stává  pro  děti  zajímavější  a  zlepšuje  se  také  názornost

vyučovaného tématu, čímž lez předpokládat i zvýšení chutí děti se učit a zvýšení jejich

aktivity při  výuce.  Díky tomu pak je možné lépe udržet  pozornost a motivaci  žáků.

To značně  usnadňuje  práci  pedagogům,  zlepšuje  efektivitu  celého  vzdělávacího

procesu.

Významnými pozitivy je to, že díky ICT mohou učitelé dětem předkládat informace,

či vzdělávací  látku,  v co  nejmodernější  a  nejaktuálnější  podobě.  Za  pomoci  ICT

se významně  usnadňuje  komunikace  a  přenos  informací,  včetně  jejich  správy,
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zpracování  a  předávání  dále.  Při  vhodném použití  lze  všechny  tyto  výhody  využít

i v rámci  vzdělávání,  tak  pochopitelně  i  v rámci  řízení  mateřských  škol.  Při  řízení

se velmi  dobře  uplatňují  zejména  různé  softwarové  vybavení,  jako  např.  speciální

programy pro účetnictví, personální agendy apod. Některé jsou volně dostupné, většina

je však zpoplatněna, což pak může být problém, neboť jak je známo, mateřské školy

mívají omezené rozpočty. Přitom přínosy takových programů jsou nesporné, neboť díky

snazšímu, komplexnějšími a rychlejšími zpracování dat, jejich komfortnější archivaci aj.

je možné více času věnovat přímé pedagogické činnosti či jiným důležitým aktivitám.

Využívání  ICT  však  má  svá  omezení  a  klade  na  své  uživatele  zřejmé  požadavky.

Čím vyspělejší  technologie,  tím  náročnější  je  obvykle  jejich  pochopení  a  naučení

se s nimi  zacházet.  Běžný  uživatel  v současnosti  již  má  poměrně  dobré  znalosti

a schopnosti  ve využívání  ICT, ovšem pokud chce učitel  využívat  některé konkrétní

specifické  ICT,  programy,  nebo pokud chce  ředitel  mateřské  školy  zakoupit  nějaký

nový program, musí ideálně podstoupit školení od specialisty či alespoň věnovat svůj

čas samostudiu aj. Mateřské školy by tak neměly zapomínat i na to, že je třeba učitelé

i ředitelé  pravidelně  vzdělávat  a  zjišťovat  jim,  aby  mohli  dostupné  ICT  využívat

opravdu  efektivně  a  v maximální  možné  míře,  kterou  dovolují.  Pravidelné  školení

ve využívání ICT jak v pedagogickém procesu, tak v rámci řízení mateřských škol může

ve svém důsledku vést  k značným finančním i  časovým úsporám (když  umí  učitelé

správně používat ICT, mohou ušetřit čas např. na ruční administraci údajů, na osobní

zařizování  záležitostí,  které  lze  vyřešit  prostřednictvím  online  komunikace  apod.),

ale může  pomoci  usnadnit  organizaci  práce,  může  vést  k lepší  informovanosti

a vzdělanosti učitelů i ředitelů MŠ apod.

Ne  všechny  ICT  však  vyžadují  nemalé  finanční  investice,  např.  sociální  sítě  jsou

v současnosti  místem,  kde  se  odehrává  mnoho  společenských  a  veřejných  aktivit

a konkrétně  Facebook  se  stal  také  významným  marketingovým  nástrojem.  Využití

sociální sítě pro prezentaci školy je zdarma a může přitom přilákat jak bohaté sponzory,

tak  představit  mateřskou  školu  velkému  množství  rodičů  a  jejich  dětí.  ICT  i  pro

mateřské  školy  mohou  představovat  významnou  konkurenční  výhodu,  zejména  pak

např.  u  soukromých  mateřských  škol.  Vybavení  mateřských  škol  moderními

informačními  a  komunikačním technologiemi  může  pomoci  rodičům v rozhodování,

do které mateřské školy své dítě přihlásí.
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8 Závěr

Předkládaná práce byla rozdělena na dvě části, a to část teoretickou a část praktickou.

V teoretické  části  bylo  nejprve  vymezeno,  co  to  vlastně  informační  a  komunikační

technologie jsou, dále už byla zaměřena pozornost zejména na to, jak se informační

a komunikační technologie uplatňují při vzdělávání, jakým způsobem a které nejčastěji.

Část práce byla věnována i tomu, jak jsou na tom současní učitelé se znalostmi těchto

technologií,  neboť  to  je  základ  jejich  případného  využití  při  výchově  a  výuce  dětí

v předškolním věku. Významnou část práce pak tvořila kapitola věnovaná možnostem

využití  ICT  v řízení  mateřských  škol,  speciálně  pak  těch  s odloučenými  pracovišti.

Praktická  část  práce  se pak za  pomoci  kvantitativního výzkumu snažila  zjistit  praxi

využívání  ICT  techniky  v pedagogickém  procesu  a  při  řízení  mateřské  školy

s odloučenými  pracovišti  a  vyzdvihnout  její  význam  při  všech  manažerských

i pedagogických procesech.

Cílem práce bylo zkoumat možnosti  využití  ICT při  každodenní práci s důrazem na

finanční i časové výhody a úspory při vedení organizace a v pedagogickém procesu.

V práci  byly  prezentovány mnohé  způsoby a  možnosti  využití  ICT ať  už v přímém

pedagogickém  působení  (využití  a  prezentace  výukových  programů,  zvyšování

názornosti za pomoci interaktivní tabule, tabletů, počítačů apod.), tak i v rámci takových

činností  jako  je  tisk  či  kopírování  vzděláváních  materiálů,  evidence  žáků  a  jejich

prospěchu,  archivace  výsledků  vzdělávacích  aktivit,  tak  pochopitelně  také  v řízení

odloučených pracovišť mateřských škol. Tam lze ICT využít  zejména pro usnadnění

vzájemné  komunikace,  která  může  probíhat  mnohem rychleji,  levněji  a  efektivněji.

Velké možnosti nabízí ICT i v prezentaci a marketingu mateřských škol na veřejnosti aj.

U  některých  mateřských  škol  je  možné  zaznamenat  problémy  s financováním  ICT

a zajišťováním jejich potřebného množství  a kvality,  ovšem možné úspory a přínosy

jsou zde nesporné a v jistých případech mohou tyto výdaje klidně i převýšit.

Naplněním  cíle  práce  je  tak  možné  výsledky  průzkumu,  ale  i  shrnuté  teoretické

poznatky využít  jak v popisované škole,  tak i  v praxi  jiných škol  k nastínění  všech

možností a způsobů využití ICT v pedagogickém procesu, ale i řízení mateřských škol

při zachování nesporných výhod a přínosů, které pro ně mohou přinést.
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Příloha: Dotazník pro respondenty.

Dobrý den,
ráda bych Vás tímto požádala o vyplnění dotazníku, který bude sloužit ke zhodnocení
Vašich zkušeností s využitím ICT v rámci pedagogického procesu a řízení mateřských
škol.  Dotazník  je  úplně  anonymní,  proto  jej  prosím  vyplňte  pravdivě.  Pokud  není
uvedeno u otázky něco jiného, zvolte jen jednu odpověď. 
1. Jste:

a) muž
b) žena

2. Pracujete na pozici:
a) ředitel MŠ
b) pedagog

3. Jak dlouho pracujete na této pozici?
a) méně než rok
b) mezi jedním až pěti lety
c) mezi pěti až deseti lety
d) více než deset let

4. Používáte v rámci své přímé pedagogické činnosti ICT? 
a) ano, každý den
b) ano, zhruba 2 x týdně
c) ano, zhruba 1 x týdně
d) ano, méně často
e) ne 

5. K čemu nejčastěji ICT používáte v rámci svého přímého pedagogického působení
(můžete vybrat více možností)?

a) přímo ve vzdělávání v průběhu dne (výukové programy aj.)
b) jen jako doplňkovou metodu pro lepší znázornění 
c) jen při experimentování, modelování, studování jevů
d) ke hře dětí a odpočinkovým činnostem
e) k ničemu
f) jiným………………………………………………………..

6. Dokážete si dnes své přímé pedagogické působení bez ICT vůbec představit?
a) určitě ano
b) spíše ano
c) spíše ne
d) určitě ne

7.  K jakým  dalším  činnostem  spojených  s pedagogickým  procesem  ICT  využíváte
(můžete vybrat více možností)? 

a) k plánování, vyhodnocování a archivaci vzdělávání
b) pro evidenci žáků a jejich charakteristik, identifikačních údajů
c) vytváření a tisk vzdělávacích materiálů
d) ke komunikaci s rodiči
e) ke komunikaci o výuce s jinými učiteli
f) k ničemu
g) jiným………………………………………………………..

8. Dokážete si výše uvedené činnosti dnes bez ICT vůbec představit?
a) určitě ano
b) spíše ano
c) spíše ne
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d) určitě ne
9. Které ICT v rámci pedagogického procesu používáte (můžete vybrat více možností)?

a) počítače
b) interaktivní tabule
c) tablety, čtečky
d) chytrý mobilní telefon
e) dataprojektory
f) videorekordédy
g) DVD přehrávače
h) digitální fotoaparáty, kamery
i) nic
j) další……………………………………………..

10. Jsou u Vás na škole používány ICT technologie i v rámci řídicích činností (např.
vytváření personální agendy, výplatní systémy, sledování docházky apod.)?

a) určitě ano
b) spíše ano
c) spíše ne
d) určitě ne

11.  Jsou ve  Vaší  mateřské  škole  využívány ICT pro  komunikaci  mezi  zaměstnanci
navzájem, s vedením?

a) určitě ano
b) spíše ano
c) spíše ne
d) určitě ne

12. Jakými způsoby je tato komunikace uskutečňována (můžete vybrat více možností)?
a) e-maily
b) Skype
c) ICQ
d) sociální sítě
e) mobilní telefony
f) nijak
g) jinak………………………………………………………………………

13. Má Vaše mateřská  škola své vlastní  webové stránky nebo stránky na sociálních
sítích?

a) ano, i webové i na sociálních sítích
b) ano, ale jen webové stránky
c) ano, ale jen na sociálních sítích
d) ne

14. Domníváte se, že Vaše mateřská škola využívá webové stránky (či sociální sítě)
efektivně pro svou prezentaci na veřejnosti nebo před rodiči?

a) určitě ano
b) spíše ano
c) spíše ne
d) určitě ne

15. Jsou ICT využívány i v rámci komunikace s odloučenými pracovišti?
a) určitě ano
b) spíše ano
c) spíše ne
d) určitě ne

59



16. Řekl/a byste,  že ICT sehrávají významnou roli při usnadnění řízení odloučených
pracovišť mateřských škol?

a) určitě ano
b) spíše ano
c) spíše ne
d) určitě ne

17. Souhlasíte s výrokem, že díky ICT máte lepší přístup k informacím a jejich správě?
a) určitě ano
b) spíše ano
c) spíše ne
d) určitě ne

18. Máte podle Vás potřebné znalostí a zkušeností k tomu, abyste zvládal/a dobře a
efektivně využívat ICT jak pro výuku, tak řídicí činnosti?

a) určitě ano
b) spíše ano
c) spíše ne
d) určitě ne

19.  Domníváte  se,  že  je  Vaše  mateřská  škola  vybavená  dostatečným  množstvím
kvalitních ICT zařízení pro řízení odloučených pracovišť?

a) určitě ano
b) spíše ano
c) spíše ne
d) určitě ne

20. Řekl/a byste, že finance jsou tím činitelem, který je problémem pro lepší a větší
využití ICT v rámci výuky i řízení mateřských škol?

a) určitě ano
b) spíše ano
c) spíše ne
d) určitě ne

21. Myslíte si, že by se aktuálně ve Vaší mateřské škole uplatnily další ICT (ať už pro
výuku nebo v rámci řídicích činností)?

a) určitě ano
b) spíše ano
c) spíše ne
d) určitě ne
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