
S čím pomůže IT guru?
Václav Maněna

Mobil: 777 637 362
E-mail: vaclav.manena@npi.cz

S prezentací si dělejte úplně co chcete, klidně ji pošlete kolegům z jiných škol, budu rád.



Více informací

Více informací

https://www.edu.cz/digitalizujeme/inspiromat-digitalnich-technologii-pro-skoly/
https://www.edu.cz/prevence-digitalni-propasti/


Kdo mi pomůže

Nejdřív zkuste projít edu.cz/digitalizujeme.

Dotazy k financování a administrativa: digitalizujeme@msmt.cz, formulář.

Často kladené dotazy k nákupu pomůcek a prevenci digitální propasti.

Nákup, analýza stavu a technických možností: IT guru

Metodika: krajský ICT metodik

Vzdělávání a podpora škol: krajský konzultant ŠVP

https://www.edu.cz/digitalizujeme/
mailto:digitalizujeme@msmt.cz
https://www.edu.cz/digitalizujeme/
https://www.edu.cz/digitalizujeme/metodicka-podpora/#faq-pomucky
https://www.edu.cz/digitalizujeme/metodicka-podpora/#faq-prevence


IT guru (já)
Pomáhá školám s výběrem a 
pořizováním digitálních technologií. 
Doporučuje vhodné nastavení všech 
součástí digitální infrastruktury, vnitřní 
sítě/konektivity a efektivní IT správy 
tak, aby byla ekonomicky výhodná, 
funkční a bezpečná.

A nebojte, s krajským ICT metodikem se normálně 
bavíme a jsme v kontaktu, takže si to kdyžtak 
předáme. Ale bylo by moc fajn, kdybyste se rovnou 
obraceli na ty správné osoby.

ICT metodik
Krajský ICT metodik (KIM) metodicky 
podporuje školy v implementaci 
digitálních technologií, programů, 
aplikací do všech oblastí vzdělávání a 
řízení školy. Informuje o nových 
trendech ve vzdělávání 
prostřednictvím technologií, navrhuje 
vhodné vzdělávání pedagogů.

Kontakty

Konzultant ŠVP
Krajský konzultant pro inovace ŠVP v 
ICT revizi a pro výběr přímé podpory 
pro koordinátory ŠVP a ředitele škol, 
poradenství k výběru akcí podpory pro 
učitele.

Kontakty

Všechny tyto
 služb

y nabízí 

NPI školá
m zdarma a není s 

tím žádné šílen
é papírová

ní.

„Co máme dělat s Bee-Boty?“„Máme koupit Bee-Boty?“ „Nemáte školení na Bee-Boty?“

https://www.projektsypo.cz/kontakty/krajska-pracoviste.html#KRAJ-18
https://revize.edu.cz/podpora-skolam


Kontakt

Václav Maněna

Tel.: 777 637 362

E-mail: vaclav.manena@npi.cz

Web: manena.info

YouTube: youtube.com/c/videovyuka (jsou tam třeba ukázky robotických hraček)

Schůzku a konzultace můžeme mít online (Meet, Zoom, Teams, cokoliv) nebo 
za vámi přijedu (to se hodí hlavně při první návštěvě).

mailto:vaclav.manena@npi.cz
https://manena.info
https://www.youtube.com/c/videovyuka


Další zdroje, které se mohou hodit

Záznamy debat MŠMT k nákupu pomůcek:

Jak na nákup digitálních učebních pomůcek pro ZŠ a SŠ.

Jak na nákup digitálních učebních pomůcek pro MŠ.

https://youtu.be/tltAqB3catE
https://youtu.be/kENIIQQK9K0


Modelový příklad: mateřská škola v roce 2022

Modelový příklad pro veřejnou mateřskou školu s 10 učiteli přepočtenými na plný úvazek.

Tato mateřská škola obdrží v roce 2022 finanční prostředky za účelem pořízení učebních pomůcek 
využitelných pro rozvoj informatického myšlení a digitálních kompetencí ve výši 80 000 Kč (tj. 10 učitelů * 
8 000 Kč).

Veřejná škola o žádné prostředky nežádá ani nevyplňuje formuláře. Prostředky jí přijdou automaticky 
z místně příslušného krajského úřadu.

Převzato z dokumentu Informace o poskytnutí finančních prostředků v rámci Národního plánu obnovy – komponenty 3.1, 
který školy dostaly 11. 2. 2022



Modelový příklad: střední škola v roce 2022

Modelový příklad pro veřejnou střední školu (s výjimkou gymnázia) s 500 žáky a koeficientem K = 20.

Tato střední škola obdrží v roce 2022 finanční prostředky pouze za účelem prevence digitální propasti, 
a to ve výši 345 000 Kč (500 žáků * 50 Kč) + (20 * 16 000 Kč).

Veřejná škola o žádné prostředky nežádá ani nevyplňuje žádné formuláře. Prostředky jí přijdou 
automaticky z místně příslušného krajského úřadu.

Finanční prostředky za účelem pořízení digitálních učebních pomůcek pro rozvoj informatického 
myšlení a digitální kompetence střední školy obdrží v roce 2023, alokace na žáka bude upřesněna.

Převzato z dokumentu Informace o poskytnutí finančních prostředků v rámci Národního plánu obnovy – komponenty 3.1, 
který školy dostaly 11. 2. 2022


