P íloha 1

Obrázek 1 „The Kirkpatrick Four Levels“

Obrázek 2 „The New World Kirkpatrick Four Levels“

P íloha 2

Kód školy

Časová dotace

Spln n program Problémy

Komentá e k seminá i

Lektor

Š1

ano

ano

ne

p átelský

vysoký počet účastník , chybí individuální p ístup

Š2

ano

ano

ne

vst ícný, p ipravený

p íliš brzo po distribuci tablet , problémy s jejich ovládáním

Š3

ano

ano

ne

---

velmi p ínosné pro mou práci

Š4

ano

ano

ne

vnímaný

---

Š5

ano

ano

ne

----

v cný a praktický seminá

Š7

ano

ano

ne

pr m rný

---

Š8

ano

ano

technické

odborný, vst ícný

časov náročné vzhledem ke konci škol.roku

Š9

---

---

---

---

---

Š10

---

---

---

---

---

Š11

ano

ano

technické

vst ícný, kompetentní

prezentace byla zajímavá
inspirující seminá

Š12

ano

ano

ne

p átelský, inspirativní

Š13

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

Š14

ano

ano

ne

---

probírané téma bylo p ínosné
dostatek prostoru pro dotazy, praktické ukázky

Š15

ano

ano

ne

aktivní, komunikativní

Š16

---

---

---

---

---

Š17

ano

ano

ne

zapálený pro v c

učitelé se neostýchají se zeptat

Š18

ano

ano

technické

---

cítím se více motivovaný k práci s ICT

Š19

ano

ano

ne

erudovaný

---

Š20

ano

ano

ne

---

zábavná práce skupinovou formou

Š21

ano

ano

ne

ochotný a aktivní

živá diskuze díky malému počtu účastník

Š22

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

Š23
Š24
Š25
Š26
Š27
Š28
Š29
Š30
Š31
Š32
Š33
Š34
Š35
Š36
Š37
Š38
Š39
Š40
Š41
Š42
Š43
Š44
Š45
Š46
Š47
Š48
Š49

xxx
--ano
ano
ano
ano
ano
ano
xxx
ano
ano
ano
xxx
--ano
--ano
ano
ano
--ano
ano
ano
ano
ano
-----

xxx
--ano
ano
ano
ano
ano
ano
xxx
ano
ano
ano
xxx
--ne
--ano
ano
ano
--ano
ano
ano
ano
ano
-----

xxx
--ne
organizační
ne
ne
ne
ne
xxx
technické, organizační
ne
ne
xxx
--ne
--ne
ne
technické. organizační
--ne
technické
ne
ne
technické
-----

xxx
----trp livý
--ochotný a trp livý
aktivní, komunikativní
profesionální
xxx
vst ícný a ochotný
p íkladný p ístup
zodpov dný p ístup
xxx
--nadšený, inspirující
--dobrý p ístup lektora
trp livý, p ipravený
velmi vst ícný
--profesionální
s individuálním p ístupem
--vst ícný
srozumiteln vysv tluje
-----

xxx
--seminá byl dob e p ipraven
--velmi p ínosné praktické školení
--p íjemné tempo výuky, p íjemná nálada
--xxx
rozvinula se zajímavá diskuze
výklad srozumitelný, obohacující diskuze
prezentace vedla k diskuzi
xxx
---

legenda:
----xxx

hodnoticí arch nebyl ádn vypln n
hodnoticí arch nebyl p iložen k záv rečné evaluační zpráv

seminá nekoreloval s Moodle, dlouhé dojížd ní

----dostatečný čas na procvičování
------rozdíl v IT gramotnosti účastník zpomaloval práci

-----------

P íloha 3
Kód školy
Š1
Š2
Š3
Š4
Š5
Š7
Š8
Š11
Š12
Š14
Š15
Š17
Š18
Š19
Š20
Š21
Š25
Š26
Š27
Š28
Š29
Š30
Š32
Š33
Š34
Š37
Š39
Š40
Š41
Š43
Š44
Š45
Š46
Š47
legenda:
---

Kritérium 1
1
1
1
--1
0
1
1
1
1
1
--------1
--1
1
--0
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
0
1

Kritérium 2
2
2
0
--2
2
2
2
2
2
2
--------2
--2
2
--2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

Kritérium 3
1
1
1
--1
1
1
1
1
1
1
--------1
--1
1
--1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Kritérium 4
1
0
0
--1
0
1
0
1
1
1
--------1
--1
1
--0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

kritérium nemohlo být hodnoceno,protože škola nedodala metodický list

Kritérium 5
1
0
0
--1
0
1
1
1
1
1
--------1
--1
1
--0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0

Kritérium 6
2
2
0
--2
0
2
0
2
2
2
--------2
--0
0
--0
0
2
2
2
0
0
2
2
2
2
0
2
2

Kritérium 7
2
2
2
--2
2
2
0
2
2
2
--------2
--2
0
--0
0
2
2
2
2
0
2
2
2
2
0
2
2

Kritérium 8
2
2
0
--2
0
2
0
2
2
2
--------2
--0
0
--0
0
0
2
2
0
0
2
2
2
2
0
0
2

Celkový počet bod
12
10
4
nehodnoceno
12
5
12
5
12
12
12
nehodnoceno
nehodnoceno
nehodnoceno
nehodnoceno
12
nehodnoceno
8
6
nehodnoceno
3
6
10
12
12
7
6
12
12
12
12
6
9
11

P íloha 4

PODPORA ŽÁDOUCÍHO CHOVÁNÍ

11

14
využívání ICT kladn
hodnoceno v
18
hospitacích

Tabulka č. 1
33

18

využívání ICT
součást
osobního ohodnocení

20

zavedení elektronické
t ídnice

20

21

vyhledávání informací
b hem výuky

24

dobrovolnost ve
sdílení materiál

24

povinné vzájemné
hospitace

28

plná funkčnost
techniky

26

bezproblémové sdílení
materiál

27

organizace sdílení
materiál

35

plná funkčnost techniky

37

editel jako ešitel
problém s ICT

32

37

ICT koordinátor jako
metodická pomoc

35

38

externí firma jako správce
složitých za ízení

45

využívání ICT
ústní
pochvala

17

absence p ímé motivace

19

využívání ICT
finanční odm na

vzájemné hospitace
možnost p iučit se

18

využívání ICT
malá
finanční odm na

22

dobrá vybavenost
technologiemi

22

technologie jako
zam stnanecké benefity

25

sdílení materiál v
p edm tových komisích

20

málo četné vzájemné
hospitace

27

povinné vzájemné
hospitace

25

vzájemné hospitace
probíhají

30

plná funkčnost techniky

22

27

velikost školy a sdílení
materiál

32

sdílení materiál jen mezi
n kterými učiteli

23

podporu sdílení eší
zástupci editele

34

dobrovolnost ve sdílení
materiál

28

uspokojivá schopnost
učitel ovládat cloudy

35

účastníci projektu jako
konzultanti ICT

29

Wi-Fi - plnn funkční

44

technika pouze částečn
funkční

35

plná funkčnost techniky

absence správce ICT
na plný úvazek

45

absence správce ICT na
plný úvazek

37

editel jako ICT
koordinátor

neznalost problematiky
47
sdílení materiál

rozsáhlé technologické
vybavení

39

editel jako metodik ICT

problematické
zajišt ní organizace 23
vzájemných hospitací

neznalost
30 problematiky sdílení
materiál
koordinátor ICT
pomoc s
32
jednoduššími
problémy

44

17

18

využívání ICT
součást
osobního ohodnocení

43

externí pracovník
rozd lené role - metodik a
33 pomoc se složit jšími 36
30
správce
problémy

dobrovolnost ve sdílení
neoblíbenost vzájemných
30
materiál
hospitací

ICT koordinátor
pomáhá s problémy
zástupkyn pro druhý
stupe eší ICT
36
problematiku

51

metodik ICT spíše jako
správce sít

53

možnost dalšího školení
v oblasti ICT

54

nevyužívání metodika
ICT učiteli

MONITOROVÁNÍ ŽÁDOUCÍHO CHOVÁNÍ A VÝSLEDKY MONITOROVÁNÍ

11
6

stejná intenzita
monitorování

Tabulka č. 2
33

14
8

monitorovaní není
zam ené na ICT

43

44

45

5

stejná intenzita
monitorování

7

stejná intenzita
monitorování

6

stejná intenzita monitorování

8

zvýšená aktivita
jednotlivc

9

stejná aktivita učitel
p i využívání ICT

9

nezvýšená aktivita učitel p i
zvýšená aktivita učitel p i
10
využívání ICT
využívání ICT

7 stejná intenzita monitorování

6

zvýšená aktivita
monitorování velmi
10 učitel p i využívání
b žné
ICT

8

nezvýšená aktivita
učitel p i
využívání ICT

12

9

náročnost zajišt ní
kontektivity
technologií

26

využití tablet v
domácí p íprav

10

10

zvýšená aktivita
využívání ICT jednotlivci

26

využívání tablet ve
výuce učitelem

27

tablety pro osobní
pot ebu

31

nízká snaha učit s
tablety

27

využívání tablet ve
výuce učitelem

40 výskyt tablet doma i ve škole 32

tablety pro osobní pot eby

32

využití tablet v
domácí p íprav

28

propojení tablet a
interaktivních tabulí

41

využití tablet v domácí
p íprav

využití tablet studenty ve
výuce

33

využití tablet
integrovanými žáky

v kové rozdíly p i
osobnostní postoje
9
26
využívání technologií
učitel k technologiím
v kové rozdíly p i
26
využívání technologií

26

využití tablet v
domácí p íprav

nejasná míra p isp ní
22 velké využití ICT na 1.stupni 10 projektu ke zvýšené aktivit
učitel

tablety pro osobní
pot ebu

22

využití tablet
studenty ve výuce

39

nízké ovlivn ní učitel
projektem

tablety pro osobní pot eby

11

velký p ínos projektu pro
vyučující

32

využití tablet ve výuce
učitelem

33

VYŽADOVÁNÍ ŽÁDOUCÍHO
CHOVÁNÍ

11

16 udržitelnost naučeného 14

Tabulka č. 3
33

14
využívání po ízeného
za ízení

13 práce v metodických komisních 12

15

zavád ní elektronických
za ízení do výuky

43
dlouhodobý tlak na
využívání ICT

44

45

12

hospitační protokol

15

elektronická komunikace s
vedením školy

12

elektronická doba

16

elektronická komunikace s
rodiči a kolegy

Tabulka č. 4

POSTOJ EDITEL K PROJEKTU

11
2

projekt
r st
pedagog

3

projekt
materiální
vybavení školy

8

náročnost zajišt ní
funkčnosti ICT

14
6

projekt
zlepšení
výuky

33
3

4

projekt
materiální
vybavení školy

43
8

projekt
inovace
23
výuky

projekt
materiální
vybavení školy
editel jako
ú edník

44
projekt
4 materiální vybavení
školy

11

dobrovolnost ve
využívání ICT

d ležitost
osobní neznalost
neefiktivnost nucení
zavád ní
15
24
18
problematiky ICT
do využívání ICT
elektronických
za ízení do výuky
osobní neznalost
problematiky
33
sdílení digiálních
materiál

25

45
3

projekt
rozvoj ICT
dovedností u učitel

3

v k a využívání ICT

4

projekt
materiální
vybavení školy

nevhodnost ICT pro
16
všechny p edm ty

25

není úm ra mezi
využívání ICT a
kvalitou učitele

34

dobrovolnost ve
sdílení digitálních
materiál

častá elektronická
komunikace s pod ízenými

P íloha 5
Tabulka č. 1

PRÁCE S DIGITÁLNÍMI MATERIÁLY

U2

U3

U27

U32

40

textové editory (MS Word)
pro tvorbu digitálních
materiál

15

minimální tvorba vlastnich
digitálních materiál

18

omezená tvorba vlastních
digitálních materiál

16

41

grafické programy pro
tvorbu digitálních materiál

17

tvorba digitálních materiál
pomocí MS Word a MS
Powerpoint

18

tvorba digitálních materiál
pomocí MS Powerpoint

18

nesdílení digitálních
materiál s kolegy

42 program Geogebra - výhody 20

sdílení digiálních materiál
p es e-mail

19

preference využívat již
vytvo ené digitální materiály

21

nevyužívání digiálních
materiál koleg

45

nevyužívání placeného
software pro tvorbu
digitálních materiál

občasné sdílení digiálních
20 materiál p es cloud - Google 23
Drive

tvorba digitálních material
pomocí znalostí z projektu

49

sdílení digitálních materiál
p es intranet

25

vyhledávání digitálních
materiál na portnálech

29

kolegové, kte í sdílí digitální
materiály

50

sdílení pracovních list z
minulých projekt

25

upravování ve ejných
digitálních materiál podle
své pot eby

30

sdílení digitálních materiál
p es flash disk

54

omezené sdílení p es cloud pouze učitelé informatiky

31

nesdílení digitálních materiál
p es společné úložišt

58

vyhledávání digitálních
materiál p es internetové
vyhledávače

34

60

digitální materiály z
internetu jako inspirace

60

upravování ve ejných
digitálních materiál podle
vlastní pot eby

vyhledávání digitálních
materiál na portálech

tvorba digitálních materiál
pomocí Open Office

Tabulka č. 2
U2

METODY A FORMY VÝUKY P I VYUŽITÍ ICT SLUŽEB A NÁSTROJ

35

37

PC v každé učebn
dotykové za ízení net eba

U3

26

vypl ování pracovního listu
29
na interaktivní tabuli

65

absence vlastnictví tablet
žáky

31

66

práce žák s pracovním
listem doma
stažení a
tisk

31

67

U27

p ehrávání videí z internetu
využívání pdf ve výuce k
26
23 využití Wikipedie ve výuce
na interaktivní tabuli
dopisování informací
promítání cvičení z
internetu na interaktivní
tabuli

26

minimální využití ICT
techniky žáky

35

promítání informací
žák m na interaktivní
tabuli

občasné využítí interaktivní
39
tabule žáky

využívání učitelského
počítače žáky
vyhledávání informací

práce žák s pracovním
občasné zadádní domácího
33
43
listem ve škole
vypln ní
úkolu s využitím ICT
využívání hlasovacího
za ízení ve výuce již
nemoderní

časté využívání prezentací
využití ICT ve výuce žáky
25
v MS Powerpoint
vyhledávání informací

práce s on-line jazykovou
p íručkou promítání
p es interaktivní tabuli

51

on-line nástroje pro
oživení výuky d jepisu

vysoká pravd podobnost
podvodu p i zadávání
74
domácích úkol s využitím
ICT

54

občasné zadání domácího
úkolo s využitím ICT

využívání jazykové
95 laborato e
učitelé cizích
jazyk

54

žáci p ehlceni
technologiemi

68

U32

27

b žné zadávání domácích
úkol s využitím ICT

Tabulka č. 3
U2

PRÁCE S DOTYKOVÝMI ZA ÍZENÍMI

14

U3

nezískání dotykové za ízení
12
z projektu

dotykové za ízení pro
vlastní pot ebu

U27
11

nevyužívání dotykového
za ízení ve škole

11

dotykové za ízení
bezdrátov p ipojeno k
interaktivní tabuli

12

dotykové za ízení nahradí
t žky notebook

15 soukromé dotykové za ízení 12

dotykové za ízení pro
11
občasné vytvá ení p íprav

absence CD-ROM na
dotykovém za ízení

16

nevyužívání dotykového
za ízení kolegy ve výuce

čast jší využívání vlastního
13
nootebooku a PC v kabinetu

dotykové za ízení pro
domácí práci pro školu

21

nedostatečná hardwarová
konfigurace po ízeného
dotykového za ízení

13

U32

14

dobré technické parametry
dotykového za ízení

22

praktická nevyužitelnost
dotykového za ízení z
projektu

15

materiláy na CD
nemožnost využití
dotykového za ízení ve
výuce

23

dotykové za ízení pro
domácí p ípravu a osobní
pot ebu koleg

16

zbytečnost p ehrávání CD
materiál na flash disk

28

dotykové za ízení jako
"podložka pod hrnek"

Tabulka č. 4
U2
33

dobré technické vybavení
školy

36

80

p i problému s ICT
vyhledání pomoci na
internetu

37

82

VN JŠÍ PODPORA

U3
p i problému s ICT
konzultace se zkušenou
kolegyní

U27
57

p i závažn jším problému s
ICT
konzultace s
59
informatikem

U32

p i problémech s ICT
30
"opravím tém všechno"

vážn jší problémy
odd lení ICT

33

cílené nevyhledávání
obtížn jší problémy s ICT
omezené finanční možnosti
40 inspirace u ICT zkušených 60
35
konzultace s kolegou
školy zt žují opravy ICT
koleg

v tšinou p i problémech s
85
45
ICT "odkázaný sám na
sebe"

absence podpory vedení
školy k využívání ICT

hledání inspirace s
65 využívání ICT u zkušen jší
kolegyn

88

nevyhledávání inspirace u
koleg
"má znalost je
v tší"

dobré rady zkušené
69 kolegyn p i využívání ICT
v hodin

90

slušné technické vybavení
školy

73

podpora vedení školy k
využívání ICT

91

stejné možnosti učitel k
využívaní ICT

77

možnost dalšího školení v
oblasti ICT

98

využívání ICT
nezohledn no finančn

p i problémech s ICT
"pom žu si sám"

nevyhledávání inspirace s
využíváním ICT u koleg
vedení školy obtížn
zabezpečuje finance na
obnovu technologií

Tabulka č. 5
U2

26

ustanovení povinnosti
využívat dotyková za ízení 67
po skončení projektu

28

absence povinnosti
nepoužívání dotykového
za ízení
zapomínání
naučeného

91

obtížnost zm nit zab hnuté
zp soby výuky u učitel

JINÉ

U27

problematika v ku a
103 opoušt ní "zajetých kolejí"
ve výuce

71

nadšení jednotlivc z
projektu

problematika početnosti
skupin žák a využívání ICT

P íloha 6
1 JB: Jak dlouhá je vaše učitelská praxe?
2 U2: Je, te jste m dostala, učím už …. dvanáct let.
3 JB: Jaké p edm ty vyučujete?
4 U2: Já učím matematiku, informatiku a písemnou a elektronickou komunikaci.
5 JB: Popsal byste sv j vztah k ICT jako pozitivní, neutrální nebo negativní?
6 U2: No já myslím, že velice pozitivní.
7 JB: Jak byste ohodnotil svoje schopnosti ve využívání ICT na škále 1-10 bod ? 1 bod
8 nejmén a 10 bod nejvíce.
9 U2: Já si myslím, že t ch deset, že se nebudu styd t to takhle íct, klidn t ch deset.
10 JB: K čemu využíváte dotykové za ízení, které jste v rámci projektu získal?
11 U2: (Smích) Takhle, já to trošku budu te kon, hmm, m nit trochu jinak. My jsme samoz ejm
12 m li zapojenech dvaadvacet učitel do toho projektu, ačkoliv maximum za ízení, který jsme si
13 z toho mohli po ídit, bylo dvacet. Já jsem byl jeden z t ch, co ho nedostal, shodou okolností, ač
14 jsem teda v tom projektu, v podstat d lal úpln všechno, tak jsem ho nedostal vzhledem k
15 tomu, že mám vlastní za ízení, tak jsem ani žádný další necht l vlastnit. Tak jsem ekl, že ho
16 nechci. Jinak zkušenost mám takovou, že ho nepoužívá v podstat nikdo na naší škole, z t ch
17 co ho dostali, vím o tom, protože samoz ejm tady je velkej problém to, že sice oni nám furt
18 sice tvrdili, že co si vysout žíte, to mít budete, jako, ale problém je v tom, že kdykoliv začnete
19 ve školství cokoliv sout žit, tak je člov k v mantinelech ízenej tím, co si m žete po ídit. A
20 nem žete si v podstat po ídit n co, co by vám m lo sloužit tak, aby to bylo ideální, a v tšinou
21 musíte n jakým zp sobem ustoupit z tý hardwarový konfigurace natolik, že potom ty za ízení
22 nejsou tak použitelná, jak by m ly být. Proto se nedivím ani nikomu, že je nepoužívá, jo.
23 Používaj je spíš pro domácí pot eby, kde si na tom t eba vytvá í p ípravy, a tak dále. Ale p i
24 výuce je nepoužívá nikdo. Ale vono takhle, ta myšlenka není špatná, n koho to t eba nakopne,
25 ale spíš by to m lo být spojeno s tím, že to prost všichni musí n jak využít. Když to bude
26 povinnost to používat, tak budou v uvozovkách donucený, to je hrozný, že to takhle íkám, ale
27 budou donucený to používat, tím pádem to používat budou. Ale jakmile to nebudou používat,
28 zapomenou to hned a tahleta technika skončí jako n jaká podložka pod hrnek. Jenže je otázka
29 jakým zp sobem donutit n koho n co, aby to zase m lo n jakej smysl, je to jako komplikovaný
30 v tom školství.
31 JB: Vytvá íte si pro své hodiny digitální výukové materiály?
32 U2: Určit , určit . Samoz ejm nepoužívám dotykové za ízení, protože na naší škole našt stí
33 máme tu výhodu, že máme všude data projektory a víc než polovinu učeben máme vybavenou

34 vlastn interaktivními tabulemi, p ípadn máme t eba n jaké jiné za ízení, které funguje na
35 podobné bázi, takže je zbytečný si nosit ješt svoje další za ízení, protože v každý učebn
36 máme počítač. Já používám p i hodinách t eba pracovní listy, do kterých potom p ed d tma
37 zaznamenávám na interaktivních tabulích.
38 JB: Jaké programy či aplikace používáte p i tvorb digitálních výukových materiál ?
39 U2: Tak samoz ejm , samoz ejm , protože v tšinou se jedná o n jaké psaní textu, takže určit
40 využívám samoz ejm Wordu, to je jasný, kde si p ipravuju tydlety materiály, pak samoz ejm
41 používám na r zný kreslení r zné grafické programy, respektive protože jsem učitel
42 matematiky, tak já nejčast ji používám program Geogebra, kterej jsem shledal jako ideální,
43 protože on je opravdu hodn jako komplexní a má tu výhodu, že je samoz ejm zdarma. Ve
44 školství to je nejv tší devíza. Tím nechci samoz ejm

íct, že nemáme zakoupené další

45 softwary, máme tady samoz ejm i placený, ale tyhle já nepoužívám, protože ta Geogebra je
46 pln nahradí dostatečným zp sobem.
47 JB: Jak sdílíte digitální výukové materiály se svými kolegy?
48 U2: Tak samoz ejm máme k dispozici tady ve škole r zné úložišt , nejčast ji používáme práv
49 intranet. Tady práv co máme už z minulých projekt vytvo ené pracovní listy, tak na intranetu
50 b žn normáln sdílíme tyhlety materiály, to je nejčast jší záležitost. Protože tam samoz ejm
51 nesdílíme jen to, co dáváme žák m, ale i ty výsledky, tak aby se ty výsledky nedostaly žák m,
52 tak využíváme tudle metodu, na intranet je samoz ejm chrán ný p ístup pomocí hesla.
53 Tímhletím zp sobem to nejčast ji d láme. Dneska je samoz ejm možnost i toho cloudovýho
54 systému, tady máme Office 365, to ale používají v tšinou učitelé informatiky, který jakoby k
55 tomu mají blíž než ti ostatní.
56 JB: Využíváte digitální výukové materiály svých koleg nebo digitální výukové materiály
57 učitel z jiných škol? Pokud ano, kde je hledáte?
58 U2: V podstat použiju jakejkoliv vyhledávač, spíš než jako že bych je používal, protože
59 samoz ejm každá škola je trochu specifická a ne vždycky m vyhovuje ten styl toho samotného
60 digitálního materiálu, který n kde vytvo ili, takže bu se inspiruju, nebo použiju velkou část
61 n jakým zp sobem, p ed lám tak, aby mn to vyhovovalo.
62 JB: Jakým zp sobem využívají ICT ve výuce vaši žáci?
63 U2: (Smích) Jestli bych m l vám íct pravdu, tak to používaj jen tak, že si píšou na Facebooku.
64 To je jejich práce p i výuce s IT. Samoz ejm d ti jako b žn , že by jako bylo rozší ený tablety
65 nebo tak n co, to nemaj. Oni se k tomu spíš nedostanou, takže jde spíš o to, že je to limituje
66 t eba v tom, že si doma ty materiály stáhnou a m žou si p ipravit ten pracovní list, že si ho
67 t eba vytisknou a pak si ho vypl ují. Momentáln p i výuce zatím nepoužíváme, používali jsme
68 tady v minulosti z t ch digitálních v cí jako hlasovací za ízení, který naše škola samoz ejm

69 má, ale m žu íct, že už je to taky málo oblíbený, protože hlasovací za ízení se vyrábí ve
70 struktu e tlačítek a dneska bohužel už to není in, všichni mají dotykový telefony a dokud to
71 n kdo nep ed lá na dotykovou obrazovku, tak prost už oni budou íkat, že to necht j, že se
72 jim to nelíbí.
73 JB: Zadáváte domácí úkoly s využitím ICT?
74 U2: Já t eba p ímo konkrétn určit ne, protože mám špatnou zkušenost s domácími úkoly,
75 protože v podstat ten domácí úkol vy eší dva, t i lidi a zbytek to jenom opíše, n kte í, když
76 bychom hovo ili p ímo o IT, tak by ten úkol jen zkopírovali a stejn nic ne ešili. Takže s
77 domácími úkoly mám špatnou zkušenost, protože d ti necht j nic d lat.
78 JB: Kdo vám nejspíše pom že, pokud se dostanete do problém

s používáním a

79 ovládáním ICT ve škole?
80 U2: No v tšinou se snažím najít n jakou možnost na internetu, protože v podstat nemám na
81 koho se obrátit. Možná občas n který problém, protože jsme tady dva administráto i na škole,
82 tak když t eba opravdu fakt jako nevím a nem žu nic najít, tak zkusím t eba kolegu, který
83 shodou okolností má stejnou aprobaci jako já, tak ho zkusím oslovit, pokud se s tím t eba
84 náhodou nesetkal, ale v 80% p ípad se o s tím taky nesetkal, takže jsem opravdu odkázanej
85 sám na sebe.
86 JB: Byl jste se n kdy podívat na hodinu kolegy, o kterém víte, že má využíváním ICT
87 velké zkušenosti?
88 U2: (Smích), ne to ne. To bych se moc nedozv d l.
89 JB: Jakým zp sobem podporuje vedení školy využívání ICT ve výuce?
90 U2: Tak to určit ne. Naše škola je slušn vybavená technikou natolik, že možnost mají
91 používat všichni, tam jde spíš o to, n jakým zp sobem p ehodit ty učitele n jakým zp sobem,
92 aby vopustili ty b žný zp soby, a vono se to sice da í, ale je to hrozn jako b h na dlouhou
93 dobu, protože n kte í, u nás hlavn t eba jazyká i mají velký problémy se p emístit z toho, že
94 mají cédéčko a učebnici a aby prost zkusili n co jinýho. I když te jsme jim teda vyšli vst íc,
95 už dva roky tady máme dv jazykový laborato e, takže už musím íct, že už n kte í fakt jako
96 pochopili, že využívání t hlech digitálních materiál je dobrý. N který samoz ejm postupn
97 p echázejí, ale trvá to. Je to furt pomalý ten p esun. Takže možnosti tady samoz ejm mají
98 všichni, ale n jak se to nezohled uje finančn určit ne, protože je otázka toho, jestli je n kdo
99 p íznivcem té klasičt jší výuky a n kdo je možná té modern jší. Taky samoz ejm musím
100 p ihlédnout k tomu, že náš učitelskej sbor je v podstat docela v kov vyššího pr m ru, já
101 jsem t etí nejmladší na naší škole, takže pak je to docela komplikovaný. Když tady máte lidi,
102 který jsou rok, dva do d chodu, tak ty budete t žko p ed lávat na n co novýho, když prost
103 dvacet p t, t icet let učili prost n jak.

1 JB: Jak dlouhá je vaše učitelská praxe?
2 U3: To je otázka. 2003 jsem začínala, ale na částečný úvazek. To znamená čtrnáct let a
3 mate ské pauzy, takže cca 10 let.
4 JB: Jaké p edm ty vyučujete?
5 U3: Anglický jazyk.
6 JB: Popsala byste sv j vztah k ICT jako pozitivní, neutrální nebo negativní?
7 U3: Spíš pozitivní.
8 JB: Jak byste ohodnotila svoje schopnosti ve využívání ICT na škále 1-10 bod ? 1 bod
9 nejmén a 10 bod nejvíce.
10 U3: Šest, sedm maximáln .
11 JB: K čemu využíváte dotykové za ízení, které jste v rámci projektu získala?
12 U3: Pouze pro svoje vlastní pot eby. Občas si na tom d lám p ípravy, ale jinak spíš používám
13 notebook co mám doma nebo počítač v kabinetu.
14 JB: Vytvá íte si pro své hodiny digitální výukové materiály?
15 U3: Minimáln .
16 JB: Jaké programy či aplikace používáte p i tvorb digitálních výukových materiál ?
17 U3: Jaké programy? No, klasiku, PowerPoint, jestli se to tam počítá, PowerPoint,
18 Word, b žný windowsovský záležitosti.
19 JB: Jak sdílíte digitální výukové materiály se svými kolegy?
20 U3: P es Google Drive, po p ípad b žným e-mailovým p enosem. Ale jenom pokud mají
21 kolegové zájem (smích).
22 JB: Využíváte digitální výukové materiály svých koleg nebo digitální výukové materiály
23 učitel z jiných škol? Pokud ano, kde je hledáte?
24 U3: Od koleg stejným zp sobem jako si je sdílím, čast ji p es ten mail. A jinak p es portály
25 jako jsou t eba “dumy”. Tam si to stáhnu, a bu to použiju jak to je, nebo si to ješt upravím
26 pro svoje pot eby.
27 JB: Jaké webové stránky či aplikace využíváte ve výuce nejčast ji?
28 U3: Webové stránky či aplikace. Helpforenglish, BBC English, Youtube. To d tem pak
29 promítám p es interaktivní tabuli, nebo na ní d láme cvičení z t ch stránek.
30 JB: Jakým zp sobem využívají ICT ve výuce vaši žáci?
31 U3: Ee…. (pauza) využívají minimáln … jen t eba tu interaktivní tabuli, občas.
32 JB: Zadáváte domácí úkoly s využitím ICT?

33 U3: Málo. Aby si t eba doma n co vyhledali, ale jinak ne.
34 JB: Kdo vám nejspíše pom že, pokud se dostanete do problém

s používáním a

35 ovládáním ICT ve škole?
36 U3: No, kolegyn , co se mnou sedí v kabinetu a je v tom hodn zb hlá nebo kolega, co má na
37 starosti ICT.
38 JB: Byla jste se n kdy podívat na hodinu kolegy, o kterém víte, že má využíváním ICT 39
velké zkušenosti?
40 U3: No, nebyla jsem se podívat na hodin , kde by to bylo využíváno cílen , ale na hodin
41 kolegyn ano.
42 JB: A pomohlo Vám to n jak?
43 U3: No, hodiny kolegyn mi pom žou vždycky (smích).
44 JB: Jakým zp sobem podporuje vedení školy využívání ICT ve výuce?
45 U3: Nemám pocit, že by nás vedení školy n jak podporovalo. Ne, nepodporuje.

1 JB: Jak dlouhá je vaše učitelská praxe?
2 U27: (Ticho)... N co p es dvacet let.
3 JB: Jaké p edm ty vyučujete?
4 U27: Učím český jazyk, d jepis a hudební výchovu.
5 JB: Popsala byste sv j vztah k ICT jako pozitivní, neutrální nebo negativní?
6 U27: Asi spíš pozitivní, pokud pomáhá.
7 JB: Jak byste ohodnotila svoje schopnosti ve využívání ICT na škále 1-10 bod ? 1 bod
8 nejmén a 10 bod nejvíce.
9 U27: Tak já bych ekla tak šestka.
10 JB: K čemu využíváte dotykové za ízení, které jste v rámci projektu získala?
11 U27: No, p esn tento notebook využívám, ale ne ve škole, protože to je typ notebooku, kam si
12 nemohu zasunout dévédéčko a to m dost omezuje. Takže já tady ten používám, ale na tu
13 domácí práci pro školu, ale v hodinách mám jinej. On se mi jako líbí, je rychlej, vejde se mi
14 tam hodn … má velkou pam , to je jako pohoda. Ale nepoužiju ho v tý škole, jo, protože na
15 ten d jepis mám spoustu t ch materiál na t ch CDčkách a pot ebuju to a kdybych to m la
16 všechno dávat na flešky, to je ztráta času.
17 JB: Vytvá íte si pro své hodiny digitální výukové materiály?
18 U27: (Ticho). No spíš ne. Prezentace t eba jo, ale spíš se to snažím najít, když už to t eba
19 n kdo ud lal a když se mi to líbí, tak to klidn použiju. Nevytvá ím si rozhodn tedy všechno
20 sama.

21 JB: Jaké programy či aplikace používáte p i tvorb digitálních výukových materiál ?
22 U27: No tak já si… t eba mapu, eh, číselnou osu na d jepis, to je to “timeline” nebo jak se to
23 jmenuje. No pak jsem d lala t eba z toho, co nás tam naučili, ale to je jen tak pro oživení, to
24 znáte, že jo, tak z toho jsem d lala ty slova, takový ty propojený klíčový slova, ale nevím, jak se
25 ta aplikace jmenuje. Já to poznám podle ikony. Ale jinak teda v tšinou co pot ebuju, jsou teda
26 ty prezentace, nebo pak p es interaktivní tabuli používám normální pdfka, takže se tam m že
27 psát. Taky nevím, jak se to jmenuje, šedá ikona.
28 JB: Jak sdílíte digitální výukové materiály se svými kolegy?
29 U27: No, tak, p es sdílení jsou tady asi jiní, ale já jsem teda na tom tak, že jsem schopná to dát
30 na flešku a na flešce si to p jčíme. Ale ve ejn , na n jaký ve ejný adrese, na n jakým úložišti
31 to ne.
32 JB: Využíváte digitální výukové materiály svých koleg nebo digitální výukové materiály
33 učitel z jiných škol? Pokud ano, kde je hledáte?
34 U27: Jo jo jo, to jo, ano. Tak jsou to takový ty servery, “ve škole” se jmenuje ten jeden, potom
35 d jepisný r zný, t eba taky rvp.cz a ty dumy. Všechno možný, co se dá.
36 JB: Jakým zp sobem využívají ICT ve výuce vaši žáci?
37 U27: Myslíte ve výuce jak v hodin ?
38 JB: Ano, jako v hodin .
39 U27: No tak jedin p es tu interaktivní tabuli, nebo co vidí, nebo je pustím k počítači…
40 výjimečn . Jo takže t eba takhle, to ale nevím, jestli se týká toho projektu, jestli to m žu íct,
41 ale jak jsem češtiná , tak prosazuju, že mají hledat v pravidlech. Takže tu internetovou
42 jazykovou p íručku, co d lá Ústav pro jazyk český, takže tam voni t eba o hodin jdou, k tomu
43 mýmu počítači a v tý p íručce ve ejn na tabuli vidí, jak mají psát nebo kde mají chybu nebo
44 jak se n co sklo uje, to je úžasná v c tady na to.
45 JB: Rovnou navážu. Jaké webové stránky či aplikace využíváte ve výuce nejčast ji? Te
46 jste mi íkala, že tu p íručku využíváte...
47 U27: (Ticho). No, já si tady zapnu ten počítač, ten co jsem dostala, abych vám to mohla íct.
48 Úpln nejvíc tu p íručku teda, ale jinak já t eba Ústav pro studium totalitních režim , ty tam
49 mají, já mám spoustu tady t ch záložek, ale … Activ učitel, jo, no. To mi te jako naskočilo,
50 ale jinak to mám jako ty ikony. Vidím tady ty záložky, moderní d jiny.cz, to je perfektní pro ten
51 d jepis, pak tady mám to “rvp”, to jsem íkala, používám t eba i “slavný dny,” na ten d jepis.
52 JB: Zadáváte domácí úkoly s využitím ICT?
53 U27: (Ticho). No asi ano, ale te si nevzpomenu, co bylo to poslední. Nevím. Nejspíš ano, ale
54 ne n jak extra často. Oni u t ch počítač sedí, i když nemají, tak je tam nehoním i doma.

55 JB: Kdo vám nejspíše pom že, pokud se dostanete do problém

s používáním a

56 ovládáním ICT ve škole?
57 U27: (Dlouhý smích). No, tak já už jsem se naučila opravovat tém

všechno (smích), ale jinak

58 máme na škole, já se sm ju, protože to je takový dlouhý kauzy u nás, ale jo, jinak máme na
59 škole odd lení ICT, kde jsou teda v pohotovosti a p es vzdálenou plochu nám pom žou, teda
60 když to jde. A nebo prost p ijdou. Ale spíš to naráží tadyty opravy na n jaký finanční
61 možnosti (smích). Po ád flikujeme, co se dá. Takže t eba data projektor se opravuje do
62 nekonečna a zlobí to do nekonečna.
63 JB: Byla jste se n kdy podívat na hodinu kolegy, o kterém víte, že má využíváním ICT
64 velké zkušenosti?
65 U27: No, byla jsem, u francouzštiná ky, ta to používá po ád k výuce, ta ned lá jinak, než že
66 n co studujou a povídají podle tabule. Ta je úpln na vrcholu toho používání. Ta byla z toho
67 projektu nadšená, ta okamžit všechno, jo, co nám tam ekli, jako ty programy, vyzkoušela.
68 JB: A ekla byste, že to pro vás bylo p ínosné?
69 U27: Jo. Bylo. Ona mi i poradila n který zp soby prezentace, takový, aby to bylo živ jší, jako,
70 ona se to to zajímá. Takže pro t ch málo d tí, co tam má, to je paráda. Já jich tam mám ve
71 t íd t icet jedna na tu češtinu, takže je to obtížný.
72 JB: Jakým zp sobem podporuje vedení školy využívání ICT ve výuce?
73 U27: Já si myslím, že když máme … u nás je to tak, že když n kdo má chu a nápad cokoliv
74 d lat, a už tady v t ch technologiích nebo v čemkoliv jiným, tak oni jsou rádi. U nás jako je
75 podpora.
76 JB: Takže tam tu podporu cítíte?
77 U27: Podpora je. Rozhodn nikomu nehází klacky pod nohy, když t eba cht jí lidi na školení,
78 v tom ICT, tak všechno nám prost povolujou, tady v tom. Jsou rádi.

1 JB: Jak dlouhá je vaše učitelská praxe?
2 U32: P t let.
3 JB: Jaké p edm ty vyučujete?
4 U32: Informatika, programování, výtvárná výchova, pracovní činnosti, zem pis, fyzika.
5 JB: Popsal byste sv j vztah k ICT jako pozitivní, neutrální nebo negativní?
6 U32: Pozitivní.
7 JB: Jak byste ohodnotil svoje schopnosti ve využívání ICT na škále 1-10 bod ? 1 bod
8 nejmén a 10 bod nejvíce.
9 U32: Dev t.

10 JB: K čemu využíváte dotykové za ízení, které jste v rámci projektu získal?
11 U32: Uhm, já ho vlastn používám k propojení s interaktivní tabulí bezdrátov , takže pro m je
12 to lepší v tom, že s sebou nemusím tahat notebook, ale m žu si vzít to malý za ízení.
13 JB: Vytvá íte si pro své hodiny digitální výukové materiály?
14 U32: Ano.
15 JB: Jaké programy či aplikace používáte p i tvorb digitálních výukových materiál ?
16 U32: Open Office, nejvíc.
17 JB: Jak sdílíte digitální výukové materiály se svými kolegy?
18 U32: Já to s nima nesdílim.
19 JB: Využíváte digitální výukové materiály svých koleg nebo digitální výukové materiály
20 učitel z jiných škol? Pokud ano, kde je hledáte?
21 U32: To v bec nevyužívám.
22 JB: Jaké webové stránky či aplikace využíváte ve výuce nejčast ji?
23 U32: No, asi Wikipedie nejvíc.
24 JB: Jakým zp sobem využívají ICT ve výuce vaši žáci?
25 U32: P evážn k vyhledávání informací.
26 JB: Zadáváte domácí úkoly s využitím ICT?
27 U32: Ano, zadávám.
28 JB: Kdo vám nejspíše pom že, pokud se dostanete do problém

s používáním a

29 ovládáním ICT ve škole?
30 U32: M asi nikdo. Já si pom žu sám.
31 JB: Byl jste se n kdy podívat na hodinu kolegy, o kterém víte, že má využíváním ICT
32 velké zkušenosti?
33U32: Ne, nebyl.
34 JB: Jakým zp sobem podporuje vedení školy využívání ICT ve výuce?
35 U32: Hm, (ticho)... snaží se jakoby sehnat finance na obnovu t ch za ízení, ale moc se to
36 neda í. V tšina za ízení je práv z projektu, a pokud ty za ízení vodejdou časem, tak se
37 zpravidla neseženou prost edky na to je nahradit.

P íloha 7
1 JB: Takže první otázka. Proč se škola zúčastnila projektu ICDV?
2

11: No protože jsme to brali jako šanci pro další r st našich pedagog , že jo, samoz ejm . Zase

3 zajímavá v c, ke které se člov k jen tak nedostane, protože na to škola peníze v tšinou nemá. Ani
4 aby si po ídili tablety pro učitele.
5 JB: Když hospitujete, zam ujete se na využívání ICT ve výuce čast ji než p ed projektem?
6 11: Více mén úpln stejn , protože máme tady ICT v každé t íd , takže je to tady na denním po ádku.
7 JB: Pozorujete na svých pod ízených v tší aktivitu ve využívání ICT než p ed projektem?
8

11: Já bych ekl, že tak stejnou. Protože tam jde vo to, že tablety využívá opravdu pár lidí stejn , i po tom projektu,

9 jo. Protože je to docela náročné a je to náročné i pro nás, protože musíme zajistit po ádnou konektivitu, aby to
10 fungovalo, že jo. On se vždycky n kdo chytne, ne íkám, že všichni, ale v tšina z nich, jako aspo došla do t ch taj ,
11 v bec k čemu ten tablet je, proč se v bec používá, akorát prost trošku možná chybí trošku v tší podpora jakoby ze
12 strany t ch projekt , co eventueln byly, nevim, možná by to m lo n kde bejt po ádn pokup , aby tam ty nástroje
13 byly v n jakých t ch úložištích, aby se prost dalo čerpat, že jo. To je takový to omezení toho, že to je dost
14 izovolovaný. Že každá škola si to ud lala podle svýho a ostatní k tomu moc p ístup nemají.
15 JB: Vyžadujete od svých pod ízených v tší aktivitu ve využívání ICT než p ed projektem?
16 11: Určit . Určit . To je normální. To je dycky následná záležitost, když se n co ud lá, tak aby to fungovalo dál.
17 JB: Promítá se využívání ICT ve výuce do finančního ohodnocení učitel ?
18 11: Uhm, je to jeden z bod osobního ohodnocení.
19 JB: Jak jinak motivujete pod ízené k aktivnímu využívání ICT ve výuce?
20 11: No, t eba nap íklad že zavedeme elektronické t ídní knihy, které máme. A tak dále, a tak dále. A snažíme se, aby
21 i hledali nové zdroje. Oni sami v dí a sami p ichází na to, že i p i výuce se občas vyskytne n co, co pot ebují rychle
22 najít, tak si, tak si, sednou k počítači nebo nechají dít , a to najde samo. Není problém.
23 JB: Podporujete vzájemné hospitace vyučujících?
24 11: Ano, mají na školní rok naplánovány minimáln dv hospitace.
25 JB: Podporujete sdílení digitálních materiál mezi vyučujícími? Jakým zp sobem?
26

11: Hm, máme úložišt na serveru. Není problém aby… Máme to rozčlen né podle p edm t a podle toho si oni

27 mohou vybírat. A podle toho co oni mají, jaký obsah, jaká témata.
28 JB: A do tohodle sdíleného úložišt má každý učitel p ístup?
29 11: Každý.
30 JB: Jakým zp sobem využívají vaši pod ízení dotyková za ízení, které z projektu získali?
31

11: Vím bezpečn , že dva učitelé se s nimi snaží učit i ve t ídách, protože jsme kv li tomu kupovali i za ízení na

32 data projektory, aby se to mohlo p ipojit. Ostatní to v tšinou používají … k domácí p íprav , anebo n kdo se toho
33vzdal, tak jsme to dali d tem. Integrovaným d tem, t eba. Aby to tady neleželo a mohlo se to využít. No.
34 JB: Je ICT technika, kterou je škola vybavená pln funkční?
35 11: Je. V současné dob je.
36 JB: Na koho se mohou učitelé obrátit, pokud mají potíže s ovládáním ICT?
37

11: Hm, na m (smích). Na, máme tady ICT koordinátora, takže bez problému. Ten jim pom že, i kdyby si

38 metodicky nev d li rady a pak máme ješt externí firmu, která nám tady spravuje takové ty za ízení, které už my
39 neumíme.

40 JB: Moc Vám d kuji, že jste si na mne našel čas. Na shledanou.

1 JB: Takže otázka číslo jedna. Proč se škola zúčastnila projektu ICDV?
2 14: Protože jsme pot ebovali z ídit počítačovou učebnu a dodat tam nový za ízení.
3 JB: Takže vlastn jste ta dotyková za ízení, která jste získali z projektu, použili na vybavení učebny. Rozumím
4 tomu správn ?
5

14: Eee, pardon. Todle to bylo ta dotyková za ízení? Jo, tak to ne. Todle bylo pro vyučující, aby mohli pracovat v

6 hodinách s t mi tablety.
7 JB: Když hospitujete, zam ujete se na využívání ICT ve výuce čast ji než p ed projektem?
8 14: Hm, to bych ne ekl. Já to beru komplexn . Takže ne.
9 JB: Pozorujete na svých pod ízených v tší aktivitu ve využívání ICT než p ed projektem?
10

14: Jo určit , snaží se. Určit jim to pomohlo. Teda, je to o jednotlivcích samoz ejm , jako kdo chce, tak k tomu

11 takhle p istoupil. Mám t eba starší kolegyn , který s tou technikou p eci jen trošku víc bojujou, ale co se týka
12 mladejch, tak tam myslím, že ty se snažej v maximální mí e.
13 JB: Vyžadujete od svých pod ízených v tší aktivitu ve využívání ICT než p ed projektem?
14 14: Tak určit . Když ty za ízení maj, tak by je m li využívat.
15 JB: Promítá se využívání ICT ve výuce do finančního ohodnocení učitel ?
16 14: To ne.
17 JB: Jak jinak motivujete pod ízené k aktivnímu využívání ICT ve výuce?
18 14: P i hospitacích to zohled uju, že využívají tuhle techniku.
19 JB: Podporujete vzájemné hospitace vyučujících?
20

14: Určit , ale to je trošku složit jší v c, protože tam zase díky tomu že mají rozvrhy, nem žou úpln dodržet ty

21 možnosti, teda ty možnosti úpln využít, ty vyučující, který jsou ve vzájemný aprobaci v tšinou učej společn , takže to
22 není úpln jednoduchý.
23 JB: Podporujete sdílení digitálních materiál mezi vyučujícími? Jakým zp sobem?
24 14: No tak, pokud to voni sami cht jí, tudle formu využívat, samoz ejm jim v tom v žádným p ípad bránit nebudu.
25 JB: Jakým zp sobem využívají vaši pod ízení dotyková za ízení, které z projektu získali?
26 14: Mají je na p ípravu a nosí si je do hodin. Žáci je nepoužívají, nebo v minimální mí e.
27 JB: Je ICT technika, kterou je škola vybavená pln funkční?
28 14: Ano, ano. Všechno.
29 JB: Má každý učitel p ístup do společného cloudového prost edí školy?
30 14: Uhhh… (pomlka) te si nejsem jistej odpov dí, protože todle úpln nevím. Nevím.
31 JB: Na koho se mohou učitelé obrátit, pokud mají potíže s ovládáním ICT?
32

14: Máme tady koordinátora ICT, na kterou se obracej a pokud je to n co složit jšího, problémy se za ízením, tak

33 máme externího pracovníka, který se tím zabývá.
34 JB: Moc Vám d kuji, že jste si na mne našel čas. Na shledanou.
1 JB: Takže úvodní otázka. Proč se škola zúčastnila projektu ICDV?
2 33: Tak protože, samoz ejm z finančních d vod jednak. A protože se nám zdálo, že je tam nabídka t ch tablet a že
3 nás to zárove t eba nakopne a naučí trošičku, nebo že se budeme moci pustit do práce s tablety i ve výuce.

4 JB: Když hospitujete, zam ujete se na využívání ICT ve výuce čast ji než p ed projektem?
5 33: (Dlouhá pomlka)... musím íct, že ne.
6 JB: Pozorujete na svých pod ízených v tší aktivitu ve využívání ICT než p ed projektem?
7

33: Ano. V tom projektu to byl pro adu učitel kontakt první, s t mi tablety, takže rozhodn ano. Ale do dneška je

8 n kte í zkrátka v bec nevyužívají, což ale nebylo charakterem toho projektu, ale spíš i jejich osobním postojem. Kdo se
9 cht l, tak se naučil a používá, kdo necht l, tak tím prošel a nepoužívá nic dál. A vopravdu nem žu íct, že by ta hranice
10 šla s v kem. Nebo generační. Jako že kdo je starší tak ne a kdo je mladší tak jo. Často to bylo skoro naopak. Ti starší
11 po tom m li určitej hlad a ti mladší si ekli, že si dál budou učit po svým.
12 JB: Vyžadujete od svých pod ízených v tší aktivitu ve využívání ICT než p ed projektem?
13 33: Ano. Je to čist metodická v c, trváme na tom, aby v t ch jednotlivých p edm tových komisích, my tomu íkáme
14 sekce, tak aby si aktivn vyhledávali i sami n jaké materiály, které jsou vhodné pro výuku na elektronických
15 za ízeních a aby teda v té komisi domluvili n jakou účelnost a užitečnost pro tu výuku a posléze do výuky zavád li a
16 nebo je používali.
17 JB: Promítá se využívání ICT ve výuce do finančního ohodnocení učitel ?
18

33: Hmmm, není to samostatné kritérium, ale je to jedno z kritérií celkového obrazu, kdy ten učitel potom dostává

19 osobní ohodnocení. Jako samostatn ne. Samostatn určit ne, ale je to součást.
20 JB: Jak jinak motivujete pod ízené k aktivnímu využívání ICT ve výuce?
21 33: Je to práv tou metodickou sekcí a tou prací v t ch komisích.
22 JB: Podporujete vzájemné hospitace vyučujících?
23 33: Ano, tím se m žou p iučit.
24 JB: Podporujete sdílení digitálních materiál mezi vyučujícími? Jakým zp sobem?
25 33: Ano, práv sdílením v t ch sekcích.
26 JB: Jakým zp sobem využívají vaši pod ízení dotyková za ízení, které z projektu získali?
27

33: Mají je jak pro osobní pot ebu, tak pro práci ve výuce. N které učitele, my jsme malý kolektiv, tak eknu t eba

28 dva, vidím, že to má v hodin , p ímo ten tablet a i si s ním t eba ídí ty v ci na té interaktivní tabuli.
29 JB: Je ICT technika, kterou je škola vybavená pln funkční?
30 33: No, dá se íct, že ano.
31 JB: Má každý učitel p ístup do společného cloudového prost edí školy?
32 33: Ehm.. to je tak na p l cesty, n kdo to využívá, n kdo ne, takže nedá se íct, že by to bylo jako vyložen společné
33 prost edí.
34 JB: Na koho se mohou učitelé obrátit, pokud mají potíže s ovládáním ICT?
35

33: Máme jednak v podstat ty dva lidi, kte í byli účastnící toho projektu tak stále fungují jako ICT bych ekla

36 specialisté nebo konzultanti. Jeden z hlediska spíše technického a druhý z hlediska spíše zapojení do té výuky. Takhle
37 to máme rozd lené.
38 JB: Moc Vám d kuji, že jste si na mne našla čas. Na shledanou.

1 JB: Proč se škola zúčastnila projektu ICDV?
2

43: Tak. My jsme škola, která byla p vodn vedená jako škola s rozší enou výukou informatiky, takže to byl ten

3 hlavní d vod, proč jsme se do toho p ihlásit a poskytlo nám to další vybavení. Takže takový ty vobyčejný, p ízemní
4 d vody. Ale abych pravdu ekl, já jsem to už úpln pustil z hlavy. Mezitím se na nás nahrnula lavina v podob inkluze.
5 Takže nám te naprostou v tšinu času zabírá všechno, co se týká inkluze.

6 JB: Když hospitujete, zam ujete se na využívání ICT ve výuce čast ji než p ed projektem?
7 43: Ne.
8 JB: Pozorujete na svých pod ízených v tší aktivitu ve využívání ICT než p ed projektem?
9

43: Hmm, já bych ekl, že ne. Protože ono už to p edtím bylo na docela vysoké úrovni, možné že maličko ano, kdyby

10 se d lala n jaká opravdu podrobná analýza, ale z obyčejných hospitací bych tak neusuzoval.
11 JB: Vyžadujete od svých pod ízených v tší aktivitu ve využívání ICT než p ed projektem?
12 43: Já to vyžaduju už léta.
13 JB: Promítá se využívání ICT ve výuce do finančního ohodnocení učitel ?
14 43: Ne.
15 JB: Jak jinak motivujete pod ízené k aktivnímu využívání ICT ve výuce?
16

43: No, ekl bych že, když se n komu n co povede trošku víc, nebo m i pozvou na n jakou v c, kdy mi to cht jí

17 ukázat, co s d tma d lají s tím ICT, to se týká tedy hlavn prvního stupn , tak určit je pochválím. A když je to jo n co
18 super, tak i peníze n jaké jsou, ale ono jich bohužel není moc, takže bych ekl, že to pen žní je tak symbolické.
19 JB: Podporujete vzájemné hospitace vyučujících?
20 43: Jo, oni chodí, ale není to moc často, n kdy to mají i na ízené.
21 JB: Podporujete sdílení digitálních materiál mezi vyučujícími? Jakým zp sobem?
22

43: Já jim poskytuju, já jim…., já to nechávám spíš na nich, nechávám to na jednotlivých p edm tových komisí, je

23 to spíš práce, když, tak zástupc , já bohužel se musím p iznat, že jsem čím dál tím víc jen a jen ú edník, tak do toho
24 tolik nevidím.
25 JB: Jakým zp sobem využívají vaši pod ízení dotyková za ízení, které z projektu získali?
26 43: Já myslím, že je mají pro p ípravu, ale i soukrom je m žou používat. A taky student m je p jčují ve výuce.
27 JB: Je ICT technika, kterou je škola vybavená pln funkční?
28 43: No máme pokrytí wifinou, to máme. To už je funkční. No my bysme pot ebovali, aby byl správce, kterého bysme
29 mohli normáln zaplatit a ned lal by nic jiného, než by se staral o naši školu, ale protože ho zaplatit nem žeme, tak
to 30 musíme s n kým sdílet, což není ideální. To nám hodn vadí.
31 JB: Má každý učitel p ístup do společného cloudového prost edí školy?
32 43: Tak te jste mne zaskočila, já vím, že se tady o tom balivli, že to mají, ale nevím, jak to mají, nevím, jak to mají
33 ud laný.
34 JB: Na koho se mohou učitelé obrátit, pokud mají potíže s ovládáním ICT?
35 43: Tak ve škole je koordinátor, koordinátor ICT, a no a potom na zástupkyni pro druhý stupe , která má todleto na
36 starosti, ta potom zprost edkovává ješt p es správce ICT.
37 JB: Moc Vám d kuji, že jste si na mne našel čas. Na shledanou.

1 JB: Proč se škola zúčastnila projektu ICDV?
2

44: No tak hlavním d vodem… já vám to teda budu íkat normáln , jo, ne jako že mluvím na diktafon… My jsme v

3 tom vid li t ch dvacet tablet , který dostaneme. Ale je to jako každý evropský peníze, n co dostanete, n co dáte, takže
4 ta p edstava, že sem p iteče t ch dvacet za ízení, to byl ten nejv tší d vod.
5 JB: Když hospitujete, zam ujete se na využívání ICT ve výuce čast ji než p ed projektem?

6 44: Ne. Je to po ád stejný, ale v hospitačním protokolu máme napsaný, jestli byla v hodin využitá technika nebo ne.
7 Ale že by byl rozdíl v p ed a po, to ne.
8 JB: Pozorujete na svých pod ízených v tší aktivitu ve využívání ICT než p ed projektem?
9 44: Ne.
10 JB: Vyžadujete od svých pod ízených v tší aktivitu ve využívání ICT než p ed projektem?
11 44: Je to na bázi totální dobrovolnosti. Nikoho nenutím. Tak n jakej takovej určit j tlak, tím že oni v dí, že to v tom
12 hospitačním protokolu je, a v dí, že ta doba je k tomu tlačí, tak n jakej takovej tlak tam je, ale že my bysme p ímo
13 ekli, budeme chodit po hospitacích a chceme vid t hodiny, kde se využívá ICT, tak to ne.
14 JB: Promítá se využívání ICT ve výuce do finančního ohodnocení učitel ?
15 44: Ne.
16 JB: Jak jinak motivujete pod ízené k aktivnímu využívání ICT ve výuce?
17 44: No já bych snad ani ne ekla, že je tady n jaká p ímá motivace k tomu, protože osobn si myslím, že když k tomu
18 budete n koho nutit a nebude mu to vlastní a nebude se mu to do tý hodiny hodit, tak vám to ud lá, abych já tu jednu
19 hodinu vid la. To vám dneska ud lá každej, krom n jakých učitel , co mají dva roky do d chodu, tak vám tu hodinu
20 data projektorem, interaktivní tabulí nebo v počítačový učebn ud lá každej, ale aby to d lali jako jenom kv li m ,
21 protože tam na tu jednu hodinu p ijdu, to se mi zdá… jako vo pravdu. Ale máme ve v tšin t íd data projektor a je
22 tam i interaktivní tabule a to vidíte, jak se to používá, že jo. T eba na prvním stupni to cht jí všichni, to vidím, že se to
23 opravdu používá. Ale rozhodn si nemyslím, že by to bylo tím projektem. No a na druhým stupni to záleží na
24 p edm tu. T eba já učím matematiku a tam se to hodí jen na n jaký zpest ení. Takže já to tak jako neberu, jako ten
25 kdo ICT používá je dobrej, ten kdo to nepoužívá je špatnej.
26 JB: Podporujete vzájemné hospitace vyučujících?
27

44: My máme vzájemné hospitace už asi t etím rokem. A v tšinou jsou n jak zam ený. Jeden rok to bylo, že museli

28 paralelní t ídy, loni mezi prvním a druhým stupn m a letos to máme aprobačn zam ený.
29 JB: Takže m žou vlastn vid t, jak n kdo to ICT využívá a inspirovat se…
30

44: M žou. Máme to povinný, ale není na to moc kladný ohlas, jo. Ale d lá se to, protože je to povinný. Když jsme

31 to m li první dva roky dobrovolný, tak na to nikdo nechodil.
32 JB: Podporujete sdílení digitálních materiál mezi vyučujícími? Jakým zp sobem?
33 44: No hele te, zase je to na takový bázi jako dobrovolnosti. Je to takový. Máme teda sdílený dokumenty, na
34 počítači. Na který má každý p ístup a te ka záleží na nich, kdo si tam co dá. Kdo si to tam používá, nepoužívá….to
35 už je na nich.
36 JB: Takže tedy každý učitel má p ístup do společného sdíleného dokumentu?
37 44: Jo, jsou to sdílený dokumenty, který jsou na všech počítačích.
38 JB: Jakým zp sobem využívají vaši pod ízení dotyková za ízení, které z projektu získali?
39

44: Mají je k osobnímu používání, my je nemáme nikde stáhnutý, my jsme teda kupovali dotykový tablety s

40 klávesnicí. N kdo je má doma, n kdo si je nosí do školy, vidím je občas v n jakým kabinet , ale spousta lidí je má
41 doma a využívá je doma k p íprav . Vím, že n který školy to m li tak, že je potom stáhnou a budou mít tabletovou
42 učebnu, to my ne.
43 JB: Je ICT technika, kterou je škola vybavená pln funkční?
44 44: No, m la by být pln funkční, ale … v každým okamžiku je část tý techniky vždycky nefunkční (smích). To je jako
45 neskutečnej boj a kdyby se n jakým zp sobem poda ilo z ministerstva zafinancovat funkci n jakýho správce sít ,
46 kterej by byl na tý škole jeden jedinej a vopravdu neučil a chodil tam a nemusel učit, to si myslím, že by každá škola
47 uvítala. My máme t icet data projektor a šedesát počítač a patnáct tiskáren. To je neustálej boj, že n co nejde.

48 Takže funkční by m lo být všechno, včetn Wi-fi na všech t ech budovách, ta teda bych ekla, funguje, ta nejlíp
49 funguje. Ale v každým okamžiku bych si troufla tvrdit, že je 5% techniky nefunkční.
50 JB: Na koho se mohou učitelé obrátit, pokud mají potíže s ovládáním ICT?
51

44: No, tak, jako metodik je vedenej pan XY, ale myslím si, že více mén plní funkci správce. Jako každej má

52 možnost si najít jakýkoliv školení. Po ád ješt je možnost si najít jakýkoliv školení od interaktivní tabule já nevim,
53 p es tablety, cloudy, všechno možný. Takže tam ta možnost je. Nebo se tady zeptá toho metodika, ale jestli za nim
54 chod j… určit za nim chod j ve smyslu, když m n co nejde, tak se ho zeptá. Ale že by se ho n kdo chodil ptát ve
55 smyslu, jak mám do výuky začlenit interaktivní tabuli...to ne.
56 JB: Moc Vám d kuji, že jste si na mne našla čas. Na shledanou.

1 JB: Proč se škola zúčastnila projektu ICDV?
2

45: Ten projekt mi byl nabídnut v rámci NIDV, kde jsem jako v n jakým dalším vzd lávání jako vedoucí pracovník a

3 zaujal m , protože v našem za ízení byli kolegové, kte í v t hle v cech nejsou zas tak kovaní, ti staršího v ku, takže
4 jsme to využili z tohodle d vodu, abysme se n kam posunuli v tý oblasti ICT. A taky abysme si po ídili ty za ízení, na
5 který bysme normáln nedosáhli z rozpočtu.
6 JB: Když hospitujete, zam ujete se na využívání ICT ve výuce čast ji než p ed projektem?
7

45: Tak určit to vyhodnocuje stejným zp sobem, ale dnes už to tam standardn za azují všichni pedagogové ve

8 všech ročnících, takže tohle problém není.
9 JB: Pozorujete na svých pod ízených v tší aktivitu ve využívání ICT než p ed projektem?
10

45: No to pozoruji, ale nejsem si úpln jistý, jestli je to jenom tím projektem, protože tam je samoz ejm t ch vliv

11 na nutnost využívat ICT je víc než ten projekt, ale každopádn p isp l ten projekt. Pro ty vyučující to bylo ale
12 p ínosný, museli se zúčastnit n jakých školení, museli n čím projít a vid li, jaký ty možnosti jsou a jak to d lají t eba
13 i jinde, takže to byl pro všechny osobní posun v oblasti ICT vzd lávání.
14 JB: Vyžadujete od svých pod ízených v tší aktivitu ve využívání ICT než p ed projektem?
15

45: No, tak dalo by se íct, že nep ímo, že v podstat

eknu, že ada materiál , který dostávají ode m , tak je

16 dostávají formou elektronické, elektronicky, a tak dále. Musí komunikovat tímhle zp sobem, i mezi sebou, s rodiči.
17 Jsou k tomu nuceni t mi nep ímými okolnostmi. Takže na základ toho, ano, ano vyžaduji.
18 JB: Promítá se využívání ICT ve výuce do finančního ohodnocení učitel ?
19

45: Tak určit . Ale jako každá aktivita navíc. Takže je otázka, jestli to je jenom využívání ICT, ale spadá to do té

20 kapitoly.
21 JB: Jak jinak motivujete pod ízené k aktivnímu využívání ICT ve výuce?
22

45: Tak jsou i zam stnanecké benefity typu nový notebook dotykový, tablet, a tak dál, flash disk, pro soukromé

23 využívání.
24 JB: Podporujete vzájemné hospitace vyučujících?
25 45: Uhm, ano, to u nás probíhá.
26 JB: Podporujete sdílení digitálních materiál mezi vyučujícími? Jakým zp sobem?
27

45: Podporujeme, ale vzhledem k tomu, že nejsme tak veliká škola, tak toho ani tolik moc není, ale určit s tím umí

28 jako všichni pracovat všichni naši pedagogové a ešili jsme i n jaká cloudová ešení, úložišt v cloudu.
29 JB: A každý učitel má do toho cloudového prost edí p ístup?
30 45: Ano má.

31 JB: Jakým zp sobem využívají vaši pod ízení dotyková za ízení, které z projektu získali?
32

45: Využívají jednak p i výuce, jednak i pro soukromé účely, ale často je dávají k dispozici d tem, potažmo žák m,

33 pro n jakou práci, individuální.
34 JB: Je ICT technika, kterou je škola vybavená pln funkční?
35 45: ICT techniku jako takovou máme jenom funkční, nefunkční vy azujeme.
36 JB: Na koho se mohou učitelé obrátit, pokud mají potíže s ovládáním ICT?
37 45: Tak to musí na m , protože já p sobím jako ICT koordinátor na škole.
38 JB: Takže jim t eba pom žete i s metodickým za azením ICT do výuky?
39 45: Ano, s tím jim taky pom žu.
40 JB: Moc Vám d kuji, že jste si na mne našel čas. Na shledanou.

