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ICT by měly sloužit nejen ve výuce, ale ve všech oblastech činnosti školy...



Jak začlenit ICT do života školy?



WWW stránky → RS školy → IS školy → ŠVIS



Základ pro školní vzdělávací a informační systém
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Jak toho lze dosáhnout?

Systémová integrace důsledně vychází z cílů školy.
Cílem systémové integrace je vytvoření a údržba informačního 
systému školy, která optimálně využívá HW, SW vybavení a 
znalostního potenciálu lidí k maximální podpoře vzdělávacích cílů 
školy.
Informační systém podporuje všechny významné procesy ve škole , 
resp. všechna pracoviště školy. 
Systémovou integraci nelze provést ze dne na den, realizuje se v 
několika časových etapách a věcných úrovních.

Systémovou integrací...



Systémová integrace není jen o HW a SW...

Úrovně systémové integrace

Integrace strategie školy a ICT strategie

Integrace školy s okolím
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vertikální 
(liniová)

horizontální 
(procesní, 
projektová)

Technologická integrace

uživatelské 
rozhranídata HW SW

M
et

od
ic

ká
 in

te
gr

ac
e



Difuzní model integrace ICTDifuzní model integrace ICT
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Difúzní model integrace moderních technologií do chodu školy

Národního centra pro technologie ve vzdělávání Irsko: 

ICT Planning Matrix
(http://www.ncte.ie/ICTPlanning/ICTPlanningMatrix/)

Difúzní model integrace moderních technologií do chodu školy

Národního centra pro technologie ve vzdělávání Irsko: 

ICT Planning Matrix
(http://www.ncte.ie/ICTPlanning/ICTPlanningMatrix/)
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Shrnutí

• Role ICT ve škole závisí na strategii školy
• Hlavní roli hraje ředitel školy
• Ředitel se řídí cíly, které jsou stanoveny v zákoně 

a v souladu s povolenými „stupni volnosti“  rozšiřuje nebo 
omezuje realizaci ICT strategie

• Ředitel školy se neobejde bez odborných metodických 
informací z oblasti ICT, k tomu jmenuje koordinátora 
metodika v oblasti ICT

• Cílem systémové integrace by měl být školní vzdělávací a 
informační systém...


