
Zařízení pro 
výuku 1:1 
Tento podrobný průvodce vám 
pomůže vybrat zařízení a naplánovat, 
implementovat a řídit úspěšný 
program výuky 1:1 na vaší základní 
nebo střední škole.

Sada nástrojů 
pro vedoucí 

pracovníky škol



Je načase 
umožnit vaší 
škole zazářit
Školní program výuky 1:1 je příležitostí 
k transformaci vzdělávání ve vaší škole. 
Můžete u studentů rozvíjet dovednosti 
připravené na budoucnost, zavádět 
flexibilní hybridní modely výuky 
(doma i ve škole) a postarat se, aby 
prostřednictvím snadno použitelných 
nástrojů, které šetří čas, stoupala 
efektivita učitelů. 

Můžete snadno nabýt dojmu, že 
program výuky 1:1 začíná jednoduše 
výběrem inovativních zařízení. Ve 
skutečnosti existuje osvědčený, 
dobře fungující proces. Začíná 
vizí pro vaši školu. Budete muset 
navrhnout ucelené prostředí, ve 
kterém se studentům daří a jsou 
v něm v bezpečí, vzdělávání je 
spravedlivé, k dispozici je podpora, 
jsou jasně definovaná pravidla 
a učitelé se cítí sebejistí a připravení. 

I když je to velký projekt, nemusí 
budit obavy. Proto jsme vyvinuli 
Transformační rámec společnosti 
Microsoft pro vzdělávání 
(Microsoft Education Transformation 
Framework, ETF) – www.aka.ms/etf.  
Jedná se o metodu podloženou 
důkazy, která umožňuje úspěšnou 
transformaci s pomocí nejlepších 
nápadů a postupů ve vzdělávání 
za posledních 30 let.

Co přesně je výuka 1:1?
Termín výuka 1:1 označuje jakékoli vzdělávací prostředí, ve 
kterém má každý účastník své vlastní zařízení. Ve skutečnosti 
ale výuka 1:1 zahrnuje ještě mnohem víc. Kromě toho, že každý 
musí mít vhodné zařízení pro své potřeby, vyžaduje výuka 
1:1 novou a pečlivě promyšlenou kulturu, školení, podporu, 
software, zdroje, konektivitu, bezpečnost a zabezpečení.

Čtyři kroky k úspěchu
Tato příručka vás krok za krokem povede k úspěchu na základě 
rámce Microsoft ETF. Nabízí pracovní listy ke stažení, pomocí nichž 
můžete pro svou školu naplánovat dokonalý program výuky 1:1. 

Jak zlepšuje vzdělávání?
Kromě ekonomického přínosu, který spočívá v tom, že všichni studenti mají 
při ukončení studia dovednosti připravené na budoucnost, přináší výuka 
1:1 všem významné výhody. Když škola vybaví každého vhodným zařízením 
a zajistí vhodnou podporu, potvrzují výzkumy následující skutečnosti: 
• Vyšší zapojení a nadšení studentů, což zvyšuje spokojenost 

ve třídách a upevňuje vztahy mezi studenty a učiteli 
• Významné zlepšení akademických výsledků, včetně lepších 

výsledků testů v matematice, přírodních vědách a psaní1 
• Pro učitele je mnohem snazší integrovat ve třídách učební osnovy 

a hodnocení, a mají proto více času soustředit se na výuku.2 

• Asistivní nástroje, přístupnost a možnosti přizpůsobení 
znamenají revoluční převrat pro všechny studenty, zejména 
ty se zdravotním postižením nebo rozdíly v učení.

1. Binbin Zheng, Výuka se zlepšuje, když každý student dostane notebook, Michiganská státní univerzita 
2. Yukie Toyama, Barbara Means a kol., 2010, Vyhodnocení postupů v online výuce 

podložených důkazy: metaanalýza a přehled studií online výuky
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Tak vypadá vaše škola s výukou 1:1
Než vykročíme cestou k výuce 1:1, věnujme chvíli času na to, abychom inspirovali učitele, studenty 
a rodiče prostřednictvím úžasných možností, které se vaší škole nabízejí. Včasná informovanost 
a přijetí zainteresovanými stranami je klíčovým faktorem pro úspěch vašeho programu.

Studenti
používají výkonný 
software z reálného světa 
při kreativním řešení 
problémů, spolupráci 
a programování. 
Pomocí standardních 
oborových nástrojů 
rozvíjejí nejdůležitější 
dovednosti z hlediska 
zaměstnatelnosti.

Učitelé
mohou s podporou zvuku, videa, kreslení, 
map, 3D modelů, her, živých přenosů a dalších 
prvků výuky ve třídě přeměnit učebnu 
a tabuli na interaktivní okno do světa.

Studenti
mají své osobní digitální centrum s přístupem 
ke všem potřebným zdrojům, takže si mohou 
snadno zorganizovat práci a flexibilně 
studovat vlastním tempem a mají motivaci 
posouvat se ve svém vzdělávání kupředu.

Studenti
mají přístup ke svému 
osobnímu vzdělávacímu 
centru, ať jsou kdekoli, což 
jim pomáhá udržet si přehled, 
mít vždy potřebné prostředky 
a připravit se na výuku.

Rodiče
mají v reálném čase 
přehled o pokroku 
svého dítěte, a proto 
cítí, že jsou se školou 
ve spojení a v kontaktu.

Učitelé
mohou studentům 
povolit sdílení obrazovky, 
což jim umožňuje 
řídit brainstorming 
a skupinovou spolupráci 
a rozvíjet schopnosti 
naslouchat, vyjadřovat 
se a dělit se o nápady.

Vedoucí pracovníci
mohou v reálném čase 
měřit výkon školy a pohodu 
a výsledky studentů, aby 
zjistili, jak fungují vzdělávací 
programy a iniciativy, 
a upravovat svůj přístup za 
účelem zlepšování výsledků 
studentů a soustavného 
zdokonalování.

Studenti
mohou používat 
klávesnici, pero 
a dotykové nebo hlasové 
ovládání spolu s dalšími 
periferními zařízeními 
pro zvýšení přístupnosti 
a integrovanými 
výukovými nástroji, 
a proto se mohou učit tak, 
jak jim nejlépe vyhovuje.

Učitelé
šetří čas s pomocí snadno 
osvojitelných aplikací 
pro správu a začlenění 
formativních hodnocení 
jim umožňuje hodnotit 
pokrok studentů 
a v případě potřeby 
včas zasáhnout.

Studenti
mohou dělat věci, které 
dříve dělat nemohli, 
s úrovní složitosti, jaká 
v minulosti nepřicházela 
v úvahu. Mohou se 
učit od odborníků 
a spolupracovat 
s ostatními – v našem 
školním okrsku nebo 
po celém světě. 
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Systém správy studentů 

Učitelé a administrativní 
pracovníci mohou 

snadno spravovat třídy 
a rozvrhy hodin.

Výukový software

Studenti a zaměstnanci 
mají na výběr ze 

špičkových výukových 
nástrojů a technologií.

Nástroje pro spolupráci

Studenti a zaměstnanci mohou 
podle potřeby spolupracovat 

pomocí e-mailu, textových zpráv, 
online prostředí, chatu a videa.

Cenné poznatky

S pomocí analýzy v reálném 
čase a sestav se vedení škol 

a učitelé mohou přesně 
a kvalifikovaně rozhodovat. 

Zálohování a ukládání dat

Zabezpečené a škálovatelné 
online úložiště chrání data 

studentů a prostředky školy.

Office 365Tabule

Office 365
Software určený 

speciálně pro školy
Minecraft G Suite

PlátnoAdobe Power BI OneDrive Azure

Analýza pro studenty

Studenti mohou bezpečně sledovat své 
vlastní výsledky, aby se mohli soustředit 

na oblasti, na kterých záleží nejvíce. 

Bezpečná 
správa identit

Platforma 
Microsoft 
pro školy
Společnost Microsoft usnadňuje 
používání technologií, abyste 
se mohli soustředit na učitele, 
studenty, vedení a rodiče.

Získáte spolehlivou platformu, 
která hladce funguje, neustále 
se vyvíjí a stará se o všechno.

Je neobyčejně flexibilní a otevřená 
a poskytuje bezpečný přístup 
k preferovaným nástrojům, 
a proto studenti mohou při 
výuce plně rozvíjet svůj potenciál. 

To vám i vašim zaměstnancům 
umožňuje plánovat vzdělávací 
aspekty výuky 1:1 – zaujmout 
studenty prostřednictvím skvělé 
výuky, pedagogiky a zásad 
a umožnit učitelům soustavný 
profesní rozvoj. Přitom víte, 
že máte zabezpečenou 
technologickou platformu, 
která je dostatečně flexibilní, 
aby dokázala vaši vizi realizovat.
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Přístupy k výuce 
zaměřené na studenty

Dohled nad školou

Můžete rychle a snadno odhalovat vzorce, problémy 
a příležitosti. Integrovaná analýza vám umožní 

porovnávat výsledky, docházku a pohodu v celé škole.

Analýza pro učitele

Učitelé mohou monitorovat výsledky a pohodu 
ve své třídě a rychle upravovat programy 

tak, aby dosáhli optimálních výsledků.

Podpora biometrického 
a dvoufaktorového 

zabezpečení

Každý zaměstnanec 
a student má svou vlastní 

zabezpečenou identitu, která 
chrání jejich soukromí. 

Microsoft HelloMicrosoft Intune

Automatizovaná správa zařízení

Moderní správa a nasazení 
zařízení znamená, že aktualizace 

a správa zařízení je jednodušší 
než kdy dříve. Vše máte pod 
kontrolou na jednoduchém 
centrálním řídicím panelu. 
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Jak začít
Čtyři kroky 
k implementaci 
programu 1:1
Vytvoření programu 1:1 představuje 
obrovskou příležitost – a díky nám je 
teď jednodušší než kdy dříve. Rámec 
Microsoft Education Transformation 
Framework vás může vést na každém 
kroku s využitím systematického přístupu 
navrženého pro školy a založeného na 
výzkumu akademických pracovníků, 
odborníků a tvůrců politik. 

A protože rámec Microsoft ETF je 
už mnoho let používán po celém 
světě, shromáždili jsme skutečná data 
a zkušenosti, abyste věděli, co dobře 
funguje, a vyhnuli se tomu, co ne.

Další informace získáte na adrese:  
aka.ms/etf

Plán
• Začněte vytvořením svého týmu 

vedení pro výuku 1:1.
• Navrhněte sdílenou vizi pro výuku 

1:1 ve vaší škole. Zajistěte si podporu 
zainteresovaných stran.

• Určete, jak budete měřit úspěšnost.

Příprava
• Rozhodněte, jak budou vaše osnovy 

a pedagogika využívat zařízení 1:1 na podporu 
vzdělávání studentů, personalizace a získávání 
dovedností připravených na budoucnost.

• Zohledněte hybridní modely výuky 
a zkombinujte digitální a prezenční výuku.

• Začleňte formativní hodnocení.
• Připravte plány profesního rozvoje 

a technické podpory.

Nasazení
• Zaznamenejte výchozí stav pro metriky 

úspěšnosti stanovené v kroku 1.
• Vyberte si mezi dodavateli správného 

partnera, který bude vaši školu podporovat.
• Zvolte přístup k zajišťování zařízení: 

zařízení poskytovaná školou nebo vlastní 
zařízení studentů (BYOD). Definujte zásady.

• Vyberte zařízení, která podporují vaši 
vizi a různé styly a schopnosti učení.

• Poskytněte učitelům výkonná zařízení 
a zajistěte jejich profesní rozvoj.

• Seznamte studenty s jejich zařízeními.
• Vytvořte inteligentní, účelové prostory, 

které mohou podporovat výuku 1:1.

Optimalizace
• S využitím analýzy monitorujte 

svůj program a srovnávejte 
ho s výchozím stavem.

• S pomocí technologií zajistěte, aby 
výuka byla inkluzivnější a přístupnější.

• Rozvíjejte schopnosti a dovednosti učitelů.
• Zapojte místní komunitu a rodiče.
• Seznamte studenty s jejich zařízeními.

Úspěch studentů 
a školy

Inteligentní 
prostředí

Výuka 
a vzdělávání

Vedení 
a zásady

Pedagog, lídr 
a vývojář IT

Rovnost, 
začlenění 

a přístupnost

Sociálně-emoční 
učení

Dovednosti 
připravené na 
budoucnost

Strategické 
plánování a řízení 

změn

Pokročilá analýza 
a umělá 

inteligence

Hybridní 
výuka

Optimalizované 
a udržitelné 
fungování

Osnovy 
a hodnocení

Vize 
změny

Výukové 
prostory

Zařízení 
pro výuku

Bezpečnost, 
zabezpečení 

a ochrana 
soukromí

Výuka 
zaměřená na 

studenty
Zapojení komunity 

a partnerství

Soustavné 
zlepšování 
a kultura

Vaše cesta začíná zde
Tento postup vám umožní rozvíjet 
zásady, pedagogiku, učební osnovy 
a plánování ve vaší škole s vědomím, že 
to vše podporuje bezpečná, zabezpečená 
a snadno spravovatelná technologická 
platforma společnosti Microsoft. 

1

2

3

4
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Chcete-li motivovat komunitu školy a podnítit změny, 
potřebujete inspirativní vizi, která získá širokou podporu. 
Skvělá a sdílená vize zajišťuje, že celá komunita 
školy je nadšená a podporuje cíle transformace. 
Budete také muset zvážit, jak řídit změny, zajistit 
udržitelnost a začlenit cyklus soustavného zlepšování.

Vytvoření týmu vedení
Budete potřebovat podporu odhodlaného 
a nadšeného týmu vedení. Jako vedoucí plánování 
doporučujeme vybrat odborníka na informační 
a komunikační technologie (ICT) spolu s někým, 
kdo má vynikající pedagogické zkušenosti. Vždy je 
třeba se zaměřovat na to, jak technologie mohou 

zlepšovat výuku pro zbytek vašeho týmu. Pokuste 
se zahrnout různé věkové kategorie, osobnosti 
a názory. Zásadní není přesné porozumění 
technickým detailům, ale schopnost představit si, 
jak by technologie mohly podporovat vzdělávání, 
učební osnovy a profesní rozvoj v celé vaší škole. 

Zapojte své učitele 
Až budete mít pro svou vizi počáteční nápady, 
je důležité rozšířit diskusi na celou školu – 
možná i na zástupce studentů. Na následující 
stránce najdete pracovní list, s pomocí kterého 
můžete v týmu vedení i mezi učiteli zjišťovat, 
jaká vize bude vaší škole vyhovovat. 

Začněte otázkami
Nejlepším místem, kde začít, jsou obvykle 
výsledky studentů. Zkuste klást otázky jako: 
Ve kterých oblastech potřebují studenti 
v současnosti větší podporu? Jak bychom mohli 
zlepšit hodnocení? Jak by mohla být výuka 
dostupnější? Jak bychom mohli zlepšit způsob 
výuky budoucích dovedností? A tak dále. 
Když dokážete předvést, jak by technologie 
mohly zlepšovat výsledky studentů vaší školy, 
budete schopni získat širokou podporu. 

Vytvoření vize budoucnosti pro naši školu

Krok 1: Plán
Inspirujte se ostatními školami
Na základě desítek let spolupráce s tvůrci politik, vedoucími pracovníky škol a pedagogy po celém světě  
podporuje společnost Microsoft školy v programu Showcase School prostřednictvím zdrojů a nápadů,  
které jim pomáhají realizovat jejich vizi.

Školy v programu Showcase School vytvářejí poutavá a inkluzivní prostředí zaměřená na studenty,  
která inspirují k celoživotnímu vzdělávání a stimulují rozvoj základních dovedností připravených 
na budoucnost, aby studenti měli nejlepší předpoklady dosažení vyšších cílů.

Program Microsoft Showcase School je příležitostí k navázání kontaktu se společností Microsoft 
a podobně smýšlejícími vedoucími pracovníky škol po celém světě a k prohloubení a rozšíření 
transformace vzdělávání s použitím rámce Education Transformation Framework.

Další informace o programu Microsoft Showcase School najdete zde.

Škola v programu Microsoft Showcase School

Základní škola Ritsumeikan
Škola zajistila efektivní výuku i během pandemie 
koronaviru pomocí vlastních online lekcí 
založených na její filozofii vzdělávání. Škola 
používá  zařízení Surface, elektronické tabule, 
robotiku a další pokročilé technologie. Vedoucí 
učitel Hidekazu Tou se zařadil mezi desítku 
finalistů ocenění Global Teacher Prize pro rok 2019.

Přečíst víc

Škola v programu Microsoft Showcase School

Wimbledonská střední škola
S použitím Microsoft OneNotu a Teams na 
zařízeních s Windows 10 vytváří výuková centra 
založená na spolupráci, ke kterým mají studenti 
přístup odkudkoli. Učitelé mají také vlastní osobní 
poznámkové bloky pro materiály a poznámky. 
Tento přístup zvýšil zapojení studentů a týmovou 
práci a současně umožnil více individuálně 
přizpůsobenou a flexibilnější výuku.

Přečíst víc
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Rekapitulace
Prvním a nejdůležitějším krokem na naší cestě 
k výuce 1:1 je stanovení odvážné vize. 

    Vytvořte tým vedení, který bude zahrnovat 
celou řadu názorů, osobností, věkových 
skupin a technických znalostí.

    Načerpejte inspiraci a poučte 
se od úspěšných škol.

    Diskutujte o nápadech a vyžádejte 
si příspěvky od učitelů.

    Sepište v jednom odstavci deklaraci vize, 
která vysvětluje, co výuka 1:1 umožní a jak 
zlepší vzdělávání, dnes i v budoucnu.

Zdroje informací
Třída v roce 2030 a výuka připravená na život  
http://aka.ms/classof2030signup

Vedení školy v roce 2030  
http://aka.ms/LeadingSchools2030Resource

Zcela nový přístup ke vzdělávání  
http://aka.ms/hybridlearningpaper

Sepište svou vizi
Po rozsáhlých diskusích a výzkumu a načerpání inspirace 
je načase převést všechno do výstižné deklarace vize 
v jednom odstavci. Vaše vize bude světlem, které vás 
povede, a všechna rozhodnutí by se o ni měla opírat. Pro 
váš tým vedení může být vhodné, když si plakát s deklarací 
vize zavěsí na viditelné místo jako svou trvalou inspiraci.

Deklarace vize by v ideálním případě měla:
• Vyjadřovat, co program výuky 1:1 umožňuje v kontextu 

studenta, vzdělávacího systému a komunity.
• Formulovat výhody programu a to, jak 

povede ke zlepšení výsledků studentů.
• Zahrnovat flexibilitu, aby bylo možné 

soustavné zlepšování.
• Být relevantní pro krátkodobé i dlouhodobé cíle.
• Stanovit cíle a standardy, podle 

kterých lze měřit úspěšnost.

Otázky Inspirace
Jaký je náš strategický cíl? Vytvořit autentičtější 

a relevantnější příležitosti 
ke vzdělávání pro naše studenty?

Jaké hodnoty jsou pro vzdělávání v naší škole důležité? Výchova? Bezpečnost 
a podpora? Inkluze? Respekt? 
Celoživotní dovednosti?

Co chceme prostřednictvím výuky 1:1 zlepšit? Kreativitu? Přístupnost? Flexibilitu? 
Individuální přizpůsobení? 
Dovednosti potřebné pro 
budoucnost? Motivaci 
k celoživotnímu vzdělávání?

Co nechceme v naší škole ztratit? Chování studentů? Určitá 
pravidla? Fyzické dovednosti? 
Bezpečnost? Sebejistotu 
učitelů? Komunitu?

Které programy výuky 1:1 chceme napodobit? Proč? Přejdeme rovnou na kompletní 
program výuky 1:1, nebo budeme 
postupovat zvolna a postupně?

Čemu se chceme vyhnout? Rozptylování? Problémům 
se zabezpečením?

Jak budeme řídit změny? S použitím osvědčeného 
procesu pro zavádění změn?

Co by nám mohlo zabránit v dosažení našeho cíle? Zabezpečení? Připravenost 
učitelů? Nedostatečné 
přijetí? Špatná komunikace 
vize? Financování?

Kdo a co by nám mohlo pomoci dosáhnout našich cílů? Partner společnosti Microsoft? 
Průběžná vyhodnocování 
na pravidelných schůzkách? 
Otevřená kultura? Školení 
učitelů? Rodiče?

Jak vypadá úspěch? Jak by mohl vypadat 
typický den s naším novým 
programem výuky 1:1?

Jak budeme sledovat a měřit úspěšnost? Výsledky studentů? Průzkumy 
mezi učiteli? Průzkumy mezi 
studenty? Množství ušetřeného 
času? Místní reputace?

Pracovní list 1  
Vytvoření naší deklarace vize
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Inspirujte své učitele
Seskupte učitele do malých týmů, například podle 
věkových skupin nebo předmětů, které vyučují. Vyzvěte 
každý tým, ať si provede průzkum a následně se podělí 
o svou představu, jak by výuka v prostředí 1:1 měla vypadat.

Prozkoumejte možnosti platformy Microsoft
S pomocí následujících dvou stránek mohou 
prozkoumat nové možnosti pedagogiky, jako 
je personalizace a sociální a emoční učení. 

S využitím plakátů na stranách 6 a 7 povzbuďte učitele, 
aby o výuce 1:1 uvažovali jako o příležitosti přijmout 
moderní modely výuky a přejít na inkluzivnější systém, 
který může zlepšit životy studentů i učitelů. 

Snažte se je přesvědčit, aby jen neuplatňovali staré 
metody s novými prostředky. Výzkum ukazuje, že 
„zaměření na fakta a schopnost si vybavit informace, 
na dril a procvičování nevyužívá hodnotu počítače“.1

Stanovení časové 
osy projektu
Nové učební osnovy, hodnocení, 
pedagogické postupy a organizace 
vyžadují důkladné zamyšlení a plánování. 
Každá situace bude odlišná, ale obvykle 
doporučujeme věnovat 3–6 měsíců plánování 
s výhledem na dobu tří let. Vhodné je řešit 
cíle ve fázích: krátkodobé, střednědobé 
a dlouhodobé. Ujistěte se, že časová osa 
zahrnuje komunikační plán, aby v klíčových 
bodech měli všichni potřebné informace. 
Dobrý plán: 
• Poskytuje jasné cíle.
• Vytyčuje klíčové milníky a jasně stanoví, 

co je v každé fázi požadováno.
• Udržuje všechny v obraze 

stanovením termínů, kdy proběhnou 
vyhodnocení a diskuse.

• Ukazuje, co je možné, tak, aby tyto 
možnosti vzbuzovaly nadšení, a ne obavy.

Teď, když máte silnou vize a víte, že ji platforma 
Microsoft může podporovat, je načase podívat 
se na praktické využití ve třídě. Výuka 1:1 přináší 
nové úžasné způsoby učení. Nejlepší je proto začít 
tím, že ve spolupráci s učiteli prozkoumáte, jak by 
technologie mohly transformovat jejich učební plán.

Naplánování pedagogických postupů  
a učebních osnov

Krok 2: 
Příprava
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Použijte některou z našich bezplatných šablon časové osy:  
templates.office.com/en-gb/Timelines

1. Norris, C., a Soloway, E. (5. května 2011). Používání výpočetních 
prostředků 1:1 nesplnilo naše očekávání, The New York Times

14  |  Rozšiřte možnosti své školy Rozšiřte možnosti své školy  |  15



Co byste měli zvážit
Jak byste s pomocí výuky 1:1 mohli do výuky 
začlenit kreativitu a spolupráci?
Jak byste s pomocí nástrojů výuky 1:1 mohli 
rozvíjet komunikační dovednosti studentů?

Jak byste s pomocí výuky 1:1 mohli rozvíjet dovednosti 
pro řešení problémů? Mohli byste zavést programování? 
Můžete zvýšit rozsah badatelsky orientované 
výuky na základě reálných problémů z praxe?

Jakou inspiraci můžete čerpat z hnutí Maker Movement?

Jak můžete využívat výuku 1:1 k flexibilnímu 
seskupování a rozvoji kritického myšlení 
prostřednictvím kladení otázek?

Možnosti poskytované společností Microsoft
• Standard v odvětví: Studenti budou mít výkonnou 

sadu špičkového softwaru a nástrojů, které jim 
umožní aktivně tvořit, vyrábět, experimentovat, 
navrhovat, spolupracovat a programovat.

• Příprava na budoucnost: Studenti budou rozvíjet 
dovednosti v sadě Microsoft Office, což je 
nejrozšířenější nástroj pro kancelářské prostředí  
a čtvrtá nejžádanější dovednost při náboru  
zaměstnanců (po komunikaci, řešení problémů  
a čestnosti).

Co byste měli zvážit
Výzkum ukazuje, že vědomé zaměření na sociálně-emoční 
učení (SEL) zlepšuje akademické výsledky a poskytuje 
řadu přínosů pro jednotlivce, komunity a společnosti. 

Jak byste mohli začlenit SEL do svých osnov pomocí 
skupinových diskusí, učení se od spolužáků, 
aktivit zaměřených na řešení problémů, metody 
„think, pair, share“ (zamysli se, utvoř dvojici, 
poděl se o myšlenky s ostatními) a technologií 
Microsoft, jako je Flipgrid a Pochvala v Teams?

Jak můžete u studentů s pomocí výuky 1:1 budovat 
smysl pro komunitu a sounáležitost prostřednictvím 
sdíleného řešení problémů a příspěvků?

Možnosti poskytované společností Microsoft
• Nové formy vyjádření: Studenti budou mít výkonnou 

sadu nástrojů pro komunikaci a spolupráci, které jim 
umožní být ve spojení prostřednictvím hlasu, videa, 
chatu a blogů, během vyučování i ve svém volném čase.

• Lepší výuka: Učitelé se mohou spolehnout 
na komunikační nástroje, které usnadňují 
skupinové diskuse, učení od sebe navzájem 
a aktivity zaměřené na řešení problémů.

• Bezpečný a zabezpečený online chat: Chat v Yammeru 
nebo Teams poskytuje studentům bezpečný 
prostor, kde mohou společně diskutovat o výuce.

Co byste měli zvážit
Mohli byste nabízet větší flexibilitu v tom, jak a kde  
se studenti učí? 
Jak můžete zajistit, aby výuka na dálku byla víc než jen  
základní videokonference?

Mohla by pro vaši školu fungovat převrácená výuka? Mohli 
byste rozšířit některé hodiny tak, aby se do nich mohli 
zapojit i studenti, kteří jsou nepřítomní nebo nemocní?

Jak byste mohli sdílet a uspořádat své vlastní 
profesní zdroje, například výukové plány?

Možnosti poskytované společností Microsoft
• Globální spolupráce: Microsoft 365 vám pomůže vytvářet 

centra digitální výuky a spolupráce s použitím Teams. 
Funguje jako přemostění školy a domova a poskytuje 
studentům zcela přenosné vzdělávací centrum.

• Neomezená podpora: Do výukového centra každého 
studenta lze zahrnout libovolný počet užitečných aplikací. 

• Výkonné výukové nástroje: Microsoft 365 
zahrnuje aplikaci OneNote, která představuje 
intuitivní způsob, jak si dělat poznámky a snadno 
organizovat všechny prostředky na jednom místě.

Připravte se na nové 
pedagogické postupy
Vizualizace na stranách 6–7 ukazuje, jak platforma umožňuje učitelům 
vycházet vstříc jednotlivým stylům učení, podporovat hybridní 
a sociální a emoční učení a pomáhat studentům budovat si dovednosti 
potřebné pro budoucnost. S pomocí této části můžete učitele vyzvat, 
ať zváží, jak by mohli tyto příležitosti začlenit do vašeho programu. 

Co byste měli zvážit
Mohli byste realizovat výuku v různých režimech, 
jako je video a audio nebo prostředí založené 
na získávání zkušeností a interaktivitě, které 
budou vyhovovat různým studentům?

Mohli byste nabízet různé formy výuky?

Mohli byste nabízet větší flexibilitu v tom, jak studenti 
odevzdávají úkoly (animace, video, podcasty, plakáty atd.), 
a vyjít tak vstříc různým stylům a schopnostem učení? 

Mohli by vaši studenti těžit z asistivních a výukových 
nástrojů a jak budete tyto nástroje integrovat do výuky?

Využíváte dostupné technologie, které umožňují 
jednotlivcům přizpůsobit si svá zařízení tak, aby 
vyhovovala jejich potřebám, co se týče zraku, 
sluchu, motoriky, kognitivních schopností a řeči? 

Možnosti poskytované společností Microsoft
• Snadný přístup: Pro všechny studenty můžete zajistit 

bezpečné jednotné přihlašování k digitálnímu 
výukovému centru, kde najdou pečlivě vybrané 
cloudové výukové aplikace, digitální nástroje, 
prostředky poskytované školou a informace. 

• Individuálně přizpůsobená výuka: Můžete připravit 
automatizované rozšiřující nebo nápravné aktivity. 
Když student určitou aktivitu dobře nezvládne, může 
se mu dostat dalšího vysvětlení a povzbuzení. A pokud 
si povede dobře, můžete mu předložit větší výzvu.

• Žádné kompromisy: Studentům můžete umožnit 
používání dotykového ovládání, pera, klávesnice nebo 
hlasového vstupu podle toho, co vyhovuje danému 
předmětu, individuálnímu stylu učení a schopnostem, 
aby kvůli rozhraní nemuseli dělat kompromisy. 

• Rovnost: S pomocí výukových nástrojů 
integrovaných v softwaru Microsoft můžete 
podporovat studenty, kteří mají problémy se 
zrakem, dyslexií, sluchem a poruchami učení.

Výuka zaměřená na studenty
Jak můžeme s pomocí výuky 1:1 poskytovat 
studentům alternativní způsoby učení na 
základě jejich individuálních rozdílů?

Dovednosti potřebné pro budoucnost
Jak můžeme s pomocí výuky 1:1 rozvíjet 
dovednosti studentů v oblasti komunikace, 
řešení problémů, kreativity a spolupráce?

Hybridní výuka 
Jak můžeme s využitím výuky 1:1 pomoci 
studentům pokračovat ve vzdělávání 
z domova nebo z jakéhokoli jiného místa?

Sociální a emoční učení 
Jak můžeme s pomocí výuky 1:1 rozvíjet 
sociálně-emoční dovednosti a zvyšovat 
pravděpodobnost budoucího úspěchu studentů?
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Naplánujte centra 
výuky a spolupráce
Jakmile vaši učitelé zváží příležitosti, 
které by chtěli prostřednictvím výuky 
1:1 vytvořit, navrhněte s pomocí těchto 
stránek centra výuky a spolupráce, která 
přivedou tyto myšlenky k životu. 

V jádru výuky 1:1 stojí Teams. Umožňuje 
vytvářet ústřední výuková centra, k nimž 
mají přístup učitelé a studenti. V centru 
mohou učitelé vytvářet diskuse, sdílet 
soubory a hodnotit práci. Studenti 
mohou studovat, odevzdávat úkoly, 
komentovat a spolupracovat. 

Komunikace a spolupráce
   Hlasové konference 

a videokonference pro 
vyučovací hodiny a diskuse 
ve třídě pod vedením učitele

   Chat pro rychlé odpovědi, 
otázky nebo komentáře 
v reálném čase

   Týmové příspěvky umožňující 
zapojit se do konverzace a sdílet 
odkazy, fotografie, videa atd.

   Flipgrid pro krátké 
videoodpovědi

Sdílené znalosti 

Wiki   Studenti a učitelé si mohou 
vytvořit vlastní wikiweby, 
na kterých si všichni mohou 
vyhledávat informace 
nebo do nich přispívat.

Kreativita, brain-
storming a myšlení 

   Nástroje Office 365, 
jako je Word, OneNote, 
Excel, PowerPoint, Sway, 
Outlook a další

   Interaktivní tabule pro 
kreslení a sdílení nápadů

Specifické nástroje pro 
konkrétní předměty

   Teams je možné rozšířit 
o širokou škálu aplikací 
pro vzdělávání. Ty, které 
potřebujete, si můžete 
jednoduše vyhledat 
a přidat a případně si 
je zobrazit na kartě.

Řízení výuky 
   Kalendář školního 

rozvrhu s automatickými 
připomenutími 

   OneNote představuje 
prohledávatelný digitální 
poznámkový blok s kartami 
pro různé předměty/
třídy a spoluvytváření 
v reálném čase.

   Jedno prohledávatelné místo 
pro soubory publikované 
studenty nebo učiteli 

   Jedno místo pro zadané úkoly 

Řídicí panel třídy
Zobrazuje aktuální průměry pro 
digitální aktivity, známky, zadání 
odevzdaná včas, čas pro zpětnou 
vazbu a komunikační aktivity. 

Digitální aktivity 
Můžete se podívat, na čem a kdy 
vaši studenti pracují, pro jakýkoli 
aspekt projektu nebo úkolu.

Průměrná známka
Kliknutím porovnáte známku 
studenta s průměrem třídy. 

Zadání odevzdaná včas
Kliknutím zobrazíte procento 
včas odevzdaných zadaných úkolů.

Průměrná doba zpětné vazby
Čas mezi tím, kdy student 
zadaný úkol odevzdá, a tím, 
kdy jej dostane zpět

Komunikační aktivity
Můžete zjistit, nakolik se studenti 
zapojují, co se týče odpovědí, 
příspěvků a reakcí na příspěvky. 

Učení z domova funguje nejlépe, když je veškerá školní práce uspořádaná jen na jednom místě. 
Teams poskytuje jedno online umístění pro sdílení souborů a úkolů, studium, spolupráci a komunikaci 
– odpadá přihlašování na více místech a nemusíte se starat o úložiště nebo zálohování.

Podpora online výuky vyžaduje možnost snadno a efektivně si zobrazit 
pokrok studentů, porozumět mu a řídit ho. Teams to zjednodušuje tím, 
že nabízí Přehledy třídy – analýzu zapojení a výsledků studentů.
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Rekapitulace
Model 1:1 představuje bezprecedentní 
příležitost k rozšíření, posílení a oživení vašich 
pedagogických postupů a učebních osnov.

    Vyzvěte učitele, ať si představí, jak by 
model 1:1 mohli používat ve výuce, 
administrativě a správě zařízení.

    Zamyslete se nad tím, jak výuka 1:1 otevírá 
příležitosti pro nové pedagogické postupy.

    Rozhodněte se, jak začlenit 
formativní hodnocení.

    Definujte, jaké informace, nástroje 
a prostředky budou učitelé, studenti 
a zaměstnanci potřebovat ve svém centru.

    Naplánujte časovou osu pro řízení 
projektů, řízení změn a komunikaci.

Zdroje informací
Zcela nový přístup ke vzdělávání  
aka.ms/hybridlearningpaper

Učební osnovy
1. Jak budou naše nové učební osnovy podporovat, řídit a podněcovat 
komunikaci, spolupráci a individuálně přizpůsobenou výuku?

2. Jaká správa znalostí bude k dosažení tohoto cíle zapotřebí? 

3. Jak naše učební osnovy odpovídají národním osnovám?

Hodnocení
1. Jak bude do celého procesu vzdělávání začleněno hodnocení?

2. Dosáhli jsme rovnováhy mezi autentickým hodnocením při vykonávání 
činností a formativním a sumativním hodnocením?

Pedagogika
1. Jak společně fungují naše učební osnovy a hodnocení tak, aby podporovaly moderní  
pedagogické postupy?

2. Jak připravujeme naše studenty prostřednictvím dovedností potřebných pro 
budoucnost, jako je kritické myšlení, spolupráce a schopnost pracovat s digitálními 
technologiemi? To znamená, jak jsou strukturovány a integrovány? 

3. Odráží obsah, který používáme (od vydavatelů, učitelů a studentů), adekvátně možnosti, 
které výuka připravená na budoucnost poskytuje z hlediska interaktivity a spolupráce?

4. Jak začleníme adaptivní výuku a učení?

Technologie
1. Jak snadné je pro učitele vyhledávat, vytvářet a ukládat obsah učebních osnov, spolupracovat  
na něm a sdílet ho?

2. Jak bude podporována správa tříd, správa zdrojů a pracovní postupy učitelů? 

3. Jaké jsou požadavky na řízení a administrativu kladené jednotlivými vyučovanými předměty?

Přístupnost
Microsoft Windows®, Office a Edge® obsahují celou řadu funkcí a nastavení přístupnosti, 
které usnadňují práci s počítačem z hlediska sledování obrazu, poslechu a používání. 
Můžete si projít kurz: www.aka.ms/accessiblecontenttraining

Začleňte formativní hodnocení
Vzdělávací platforma 1:1 přináší nové výkonné možnosti hodnocení. 

Pomocí Microsoft Forms v aplikaci OneNote například mohou 
učitelé snadno navrhovat širokou škálu kvízů a testů. Když je studenti 
absolvují, poskytují v reálném čase sofistikovanou analýzu jednotlivých 
studentů a třídních skupin. Učitelé mohou také vyexportovat 
souhrnná data do Excelu za účelem podrobnější analýzy. 

Na sofistikovanější úrovni může analýza s pomocí řešení Power BI 
rychle vyhodnocovat výsledky studentů a tříd. Tyto údaje mohou 
pomoci zjistit, kam student směřuje, a ne jen souhrnně vyhodnocovat, 
jak si vedl v minulosti. Hodnocení jsou prováděna digitálně, a proto 
poskytují okamžité výsledky, které učitelům umožňují upravovat výuku 
v reálném čase. Díky častému, integrovanému hodnocení učitelé snadno 
vidí, jak by měli výuku přizpůsobit různým studentům, a v případě 
potřeby jim mohou nabídnout doučovací nebo rozšiřující materiály. 

Model 1:1 také nabízí nové způsoby hodnocení práce 
prostřednictvím elektronického portfolia, které obsahuje 
deník postupu studenta a jeho práci na projektech.

Pracovní list 2  
Naplánování pedagogických postupů a učebních osnov

96%
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Vyberte si 
technologického partnera
Když používáte řešení společnosti Microsoft, nemusíte 
rozumět technickým detailům, a přesto můžete vytvořit 
skvělý program 1:1. Stačí si vybrat technologického 
partnera s prokázanými zkušenostmi, odhodláním 
a schopnostmi. Nastavte výkonnostní kritéria 
s integrovanými hodnoceními tak, aby splňovala vaše 
požadavky a umožňovala udržování vysoké produktivity.

Partner společnosti Microsoft pro vzdělávání 
zajistí, aby váš program 1:1 fungoval, zařízení 
byla spravována a udržována a aby všichni 
získali bezpečné a spolehlivé prostředí. Partner 
společnosti Microsoft je schopen poskytnout 
kompletní balíček, včetně služeb infrastruktury, 
zařízení, nasazení, záruk, průběžné podpory, 
oprav a výměn, a zajistit také profesní rozvoj učitelů. 

Krok 3 – Výběr modelu vlastnictví zařízení
Existují dva typy prostředí BYOD (Bring-Your-Own-Device). První spočívá v tom, že si studenti 
mohou do školy přinést, jakékoli zařízení budou chtít. Druhým typem, který na základě 
letitých zkušeností doporučujeme, je program řízený školou. Ten vám umožňuje spravovat, 
aktualizovat a zabezpečovat zařízení centrálně a zajistit větší rovnost vzdělávání.

Student si vybere  
vlastní zařízení –  
není doporučeno

Škola stanoví specifikace 
nebo zařízení –  
doporučeno 

Když mají zařízení studentů různé specifikace 
a funkce, může to vést k tomu, že učitelé při výuce 
využívají jen nejnižší úroveň schopností zařízení.

Žádný student nepracuje se zařízením horší kvality,  
což učitelům umožňuje realizovat výuku bez  
kompromisů. 

Je náročnější vyškolit učitele pro několik 
různých platforem a různý software.

Nabídnout zaměstnancům profesní rozvoj 
je jednodušší, když jim stačí naučit se 
pracovat jen s jedním zařízením.

Rodiče mohou zakoupit zařízení, které 
nevyhovuje potřebám studenta – a musejí 
se zorientovat v matoucí škále možností.

Rodiče a studenti mají od školy jasné možnosti  
výběru a pokyny. 

Rodiče platí maloobchodní cenu a musejí si 
sami zajistit financování, opravy a výměny.

Škola může těžit z kupní síly spojené s hromadným 
nákupem a jednoduššího financování. Navíc si můžete 
vyjednat zapůjčení zařízení a rozšíření servisu.

Rodiče a studenti si musejí zajistit vlastní software a servis. 
Součástí smlouvy může být i servis, podpora 
a záruka a váš poskytovatel IT může odpovídat 
za efektivní vyřizování požadavků.

Každé zařízení má svou vlastní nabíječku, 
kabely a zástrčky a škola je pak pod tlakem, 
protože je všechny musí podporovat.

Správa, nabíjení, opravy, kabely, zástrčky 
a výměnné náhradní díly jsou standardizovány.

Bez centralizovaného ověřování a správy 
přístupu může být ohroženo zabezpečení.

Je mnohem jednodušší zajistit správu IT, 
služby identit, filtrování internetu, antivirovou 
ochranu a aktualizace zabezpečení.

Společnost Microsoft poskytuje inteligentní 
prostředí s automatizovanou správou, které 
umožňuje podporovat, zabezpečit, spravovat 
a aktualizovat zařízení studentů s minimálním 
zapojením zaměstnanců. Navíc budete mít 
dostatek úložné kapacity a všechna data 
studentů a učitelů budou bezpečně chráněna.

Maximální využívání přínosů výuky 1:1

Krok 3: Nasazení

?
?

?
?

? Hello

Rozhodněte se, 
kdo bude platit
V případě školního projektu GIGA je v rámci vládního 
programu financováno velké množství zařízení. Naše 
zkušenosti ale ukázaly, že když požádáte o finanční 
příspěvek, mají studenti a rodiče silný smysl pro 
vlastnictví. To znamená méně ztrát, méně poškození, 
méně prostojů a celkově lepší péči o zařízení. 

Ve spolupráci se svým týmem vedení prodiskutujte 
různé možnosti pronájmu a financování. 
Doporučujeme vám zvážit následující aspekty:

1. Model financování by měl umožnit zapojení všech  
studentů.

2. Model financování by měl být schopen udržovat 
program 1:1 v chodu po neomezeně dlouhou dobu.

3. Model financování by měl zahrnovat závazek  
k profesnímu rozvoji.

4. Každý, kdo má z programu prospěch, by k němu  
měl nějak přispět.
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Tablet Notebook Zařízení 2 v 1
Předškolní zařízení a základní škola 1. a 2. stupeň základní 

školy a střední škola
1. a 2. stupeň základní 
školy a střední škola

Tablety většinou nabízejí jen základní 
funkce a nemají v podstatě žádný 
význam pro rozvoj dovedností pro 
budoucí zaměstnání. V mladších 
věkových skupinách ale tablety 
mohou být užitečným nástrojem pro 
seznámení s výpočetní technikou, 
protože bývají orientovány na 
zjednodušené používání. Mohou se 
také hodit jako dodatečné zařízení 
pro starší studenty, které doplňuje 
notebook nebo zařízení 2 v 1.

Notebook je klasické a známé zařízení, 
které může podporovat většinu 
potřeb studentů. Mnoho moderních 
notebooků také má dotykovou 
obrazovku, která rozšiřuje jeho 
funkčnost. Některé profesionální 
notebooky nabízejí nejvyšší výpočetní 
výkon, který může být vhodnější 
pro studenty s vysokými požadavky 
na výkon, například pro návrh 
her, CAD nebo natáčení filmů. 

Zařízení 2 v 1 kombinuje to nejlepší 
z notebooku a tabletu s dotykovou 
obrazovkou spolu s dalšími funkcemi 
digitálního pera. Tyto součásti 
jsou často flexibilní a oddělitelné, 
což znamená, že studenti mohou 
pracovat tak, jak jim nejlépe vyhovuje. 
Digitální pero je zásadní pro podporu 
kreativního a multimodálního učení.

Jaké zařízení byste 
měli zvolit?
Nevytvářejte nízká očekávání 
tím, že zvolíte nedostatečně 
výkonné zařízení. Jak 
ukazuje tento diagram, větší 
schopnosti zařízení poskytují 
studentům více příležitostí 
k uplatnění jejich dovedností. 

Zajištění optimalizovaných a individuálně přizpůsobených 
možností učení pro všechny vyžaduje webový prohlížeč, 
dotykově ovládané aplikace a plně funkční software

Krok 4: Výběr 
vhodného zařízení
Pokud studentům umožňuje jen holé minimum, 
z levného zařízení se rychle stane nákladné omezení. 
Vhodné zařízení by mělo studentům umožnit učit 
se prostřednictvím řeči, dotykového ovládání, psaní 
na klávesnici nebo rukou, kreslení a hybridní reality 
a mělo by také být dostatečně fyzicky robustní pro 
školní život. Vhodné zařízení by mělo učitelům 
šetřit čas a nabízet jim více způsobů, jak přivést 
výuku k životu. Především by mělo podporovat plně 
funkční software, cloudové nástroje A TAKÉ aplikace. 

Smartphone Tablet Notebook

Pokročilé digitální pero
Pro pořizování poznámek, skicování, 
přidávání komentářů, zobrazení 
procesu, vytváření prototypů 
a komplexní vizuální myšlení

Rozpoznávání rukopisu
Pro matematiku, hudbu, 
chemii, různé jazyky atd.

Vizuální zkoumání
Dotykové ovládání umožňující 
kinestetický styl učení

Grafický návrh a kreativita
Funkční podpora softwaru

Rozvoj znalostí
Podpora psaní delších úkolů, 
multitaskingu a komplexního 
vyhledávání informací

Hudba
Podpora komponování a hraní

Video a zvuk
Zaznamenávání a úpravy

Vytváření 
Pro nepříliš rozsáhlé psaní

Hlas, video a zvuk 
Konzumace obsahu a spolupráce

Vyhledávání na internetu 

Notebook 
s dotykovým 

ovládáním

Zařízení 2 v 1 
s ovládáním 

dotykem 
a perem

• 4,5 milionu softwarových 
nástrojů (např. Minecraft).

• Podporuje ovládáním 
perem, hlasem a dotykem, 
umožňuje překlad 
přirozeného jazyka a nabízí 
plné možnosti přístupnosti.

• U 99 % technologických 
dovedností požadovaných 
v průmyslu platí, že jejich 
rozvoj a předvedení 
vyžaduje plně 
funkční software.

• Plná funkčnost 
offline i online

• Poskytuje jednoduchost 
pro mladší žáky.

• Podporuje ovládáním 
perem, hlasem a dotykem, 
umožňuje překlad 
přirozeného jazyka a nabízí 
plné možnosti přístupnosti.

• Jaké typy zařízení 
jsou dostupné?

• Plná funkčnost 
offline i online

• Převážně klávesnice a myš

• Vyžaduje připojení.

• Nabízí neomezený obsah.

Plně funkční  
software

Cloud

Dotykově 
ovládané 
aplikace

Jaké typy zařízení jsou k dispozici?
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Jak vybrat vhodné zařízení: 
kontrolní seznam
Požadavek pro výuku Doporučení

Je možné zařízení centrálně 
zabezpečit a aktualizovat?
Snadná a automatizovaná správa zařízení 
má pro úspěch programů výuky 1:1 zásadní 
význam. Zařízení s Windows 10 lze spravovat 
pomocí těchto dvou aplikací.

Windows 10

Nabízí více režimů používání?
Studenti, kteří si mohou dělat poznámky, 
kreslit náčrty a diagramy, psát matematické 
rovnice a vědecké vzorce a používat různé 
jazyky, si budou osvojovat a udržovat více 
znalostí, vytvářet více nápadů, generovat více 
hypotéz a obecně dosahovat lepších výsledků.

Digitální pero
Umožní studentům přirozeně psát 
rukou, kreslit a vytvářet diagramy.

Mohou studenti při vypracovávání 
odborných úkolů psát na klávesnici?
Klávesnice na obrazovce mohou studenty 
zpomalovat, protože nenabízejí hmatovou odezvu, 
zakrývají velkou část pracovního prostoru na 
obrazovce a obvykle nepodporují speciální znaky.

Plná klávesnice
(může být odnímatelná)

Je zařízení dostatečně výkonné?
Aby si mohli rozvíjet dovednosti potřebné pro 
budoucnost, potřebují studenti používat plně funkční 
software, a ne jen aplikace. Budou také lépe pracovat 
v rychlém, výkonném prostředí s okamžitou odezvou, 
které jim umožní používat více aplikací současně.

Výkonný procesor
Umožňuje používat plně 
funkční software.

Umožňuje multitasking.

Používá spolehlivý operační systém?
Požadujte známý operační systém, který 
podporuje vše, co studenti potřebují, a nabízí 
také další softwarové možnosti prostřednictvím 
online obchodu, jako je Microsoft Store. 

Osvědčený operační systém
Například Windows 10

Je zařízení inkluzivní pro všechny studenty?
Mělo by nabízet integrované možnosti personalizace, 
asistivní nástroje a možnosti přístupnosti usnadňující 
práci studentům, kteří mají obtíže se zrakem, sluchem, 
mobilitou, duševním zdravím a poruchami učení.

Možnosti přístupnosti 
Asistivní nástroje

Možnost přizpůsobit nastavení 
tak, aby vyhovovala potřebám 
a preferencím studentů

Může se připojit ke školní síti?
Často přehlíženým, ale zásadně důležitým 
požadavkem je, aby se zařízení studentů 
mohla snadno připojit k vaší síti.

Dvoupásmové Wi-Fi
(2,4 GHz a 5 GHz) pro 
rychlý přístup

Je dostatečně lehké pro nošení v batohu?
Dbejte na držení těla, zdraví a blaho studentů. Do 1,6 kg

Umožňuje připojení dalšího vybavení?
Sluchátka? Grafické tablety? Digitální 
mikroskopy? Projektory a další zařízení?

Alespoň jeden port USB 
a konektor pro sluchátka

Je dostatečně odolné pro školní život?
Pády a údery jsou nevyhnutelné. Hledejte zařízení 
s tvrzeným displejem, krytem a ochranou proti nárazu.

Odolné tělo a displej

Vydrží baterie celý školní den?
Zajistěte, aby výuku nenarušovala zařízení, 
kterým věčně dochází energie.

Výdrž baterie
Minimálně 8 hodin s životností 
více než 3 roky (1 000 cyklů)

Ujistěte se, že studentská zařízení můžete 
centrálně spravovat, zabezpečovat a aktualizovat
Snadná a automatizovaná správa zařízení má pro úspěch programů výuky 1:1 
zásadní význam. Zařízení s Windows 10 lze spravovat pomocí těchto dvou aplikací.

Azure Active Directory vytváří a spravuje zabezpečené identity pro 
každého studenta a zaměstnance. Po jejich vytvoření můžete poskytovat 
bezpečné jednotné přihlašování ke všem cloudovým výukovým 
aplikacím, školním zdrojům a informacím, které jsou zapotřebí na 
podporu individuálně přizpůsobené výuky pro všechny studenty 
zapsané do jednotlivých ročníků a na povinné i volitelné předměty. 

Intune for Education umožňuje vytvořit v konzole učebnu za méně než hodinu 
a snadno spravovat zařízení, studenty, zaměstnance a aplikace. Díky komplexním 
řešením zabezpečení od společnosti Microsoft můžete také zabezpečit svá 
data a vytvořit bezpečné vzdělávací prostředí na všech školních zařízeních.

Zvažte další zařízení, například tabule
Promluvte si s učiteli a zjistěte, jaké další technologie by mohly být užitečné 
pro jejich učební osnovy, například mikroskopy, digitální klávesy nebo 
filmařské vybavení připojené prostřednictvím rozhraní USB.

Mezi nejpopulárnější výukové nástroje se řadí tabule Microsoft Whiteboard. 
Zachovává úžasnou jednoduchost třídní tabule a přidává digitální pero, 
dotykové ovládání a neomezený potenciál zvuku, videa, interaktivity a psaní. 
Učitelé mohou přirozeně psát poznámky rukou s použitím digitálního pera, 
psát na klávesnici a připínat videa, grafy, odkazy a nálepky. Vše se ukládá 
a zaznamenává, aby si studenti mohli později tyto informace prohlédnout. 
Microsoft Whiteboard dokáže převádět rukopis na snadno čitelný text 
a snižuje namáhání očí prostřednictvím nabídky různých barev pozadí. 

Další informace o tabuli Microsoft Whiteboard najdete na adrese:  
https://www.microsoft.com/en-gb/microsoft-365/
microsoft-whiteboard/digital-whiteboard-app
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Zajistěte profesní rozvoj
Začněte tím, že se učitelů zeptáte, kterým konkrétním 
problémům čelí, a podpořte je tím, že jim zajistíte 
řadu příležitostí vyzkoušet si nové přístupy ve třídě. 

Všestranný program profesního rozvoje usnadní 
změny, zvýší sebedůvěru, zajistí kompetentnost 
a posílí odhodlání. Nejlepší profesní vzdělávání 
je praktické a opakované a podepřené důkazy 
o tom, jak mohou nové metody fungovat.1 

Do svého programu profesního rozvoje můžete 
také začlenit uklidňující smysl sounáležitosti 
s komunitou prostřednictvím vzájemné spolupráce, 
pozorování ve třídě a zpětné vazby.2 Vytvořte týmy 
učitelů se vzájemně se doplňujícími dovednostmi 
a inspirujte je prostřednictvím týmových 
pobídek, aby se učitelé necítili vyčleněni.

S pomocí chatovacích kanálů v Teams nebo 
fór vytvořte komunitu, která umožní sdílet 
nové nápady, podporu a osvědčené postupy 
a nabídne také způsoby, jak sledovat profesní 
rozvoj a certifikace pro vybudování portfolia.

Bezplatná online 
školení pro učitele
Na webu Microsoft Educator Center najdete sadu 
online kurzů, které učitelům pomáhají s praktickými 
i teoretickými aspekty výuky s využitím technologií. 
K dispozici jsou vynikající kurzy zaměřené na návrh 
výuky pro 21. století, vývoj učebních osnov digitální 
gramotnosti i konkrétní aplikace, jako jsou Teams 
a OneNote. Tento web nabízí také užitečné plány lekcí.

education.microsoft.com/en-us 

Zvolte pro svou 
školu vhodnou 
metodu školení 
Všechny tyto metody mají potvrzený pozitivní efekt.

Mentoring a koučování
Intenzivní mentoring a koučování, které zahrnuje 
pravidelné pozorování ve třídě a zpětnou vazbu, 
pomáhá učitelům diagnostikovat vzdělávací 
potřeby studentů, rozvíjet dovednosti v oblasti 
řízení tříd a zavádět nové pedagogické postupy.

Skupiny pro předměty a ročníky
Skupiny pro předměty a ročníky představují 
skvělý způsob, jak propojovat učitele 
dohromady, aby mohli snáze diskutovat 
o přístupech, plánovat vyučovací hodiny 
a vyhodnocovat pokrok studentů. 

Na míru přizpůsobené 
školení učitelů 
Když učitelé cítí, že aktivity profesního rozvoje 
jsou v souladu s látkou, kterou vyučují, 
a jsou přizpůsobeny jejich pedagogické 
praxi, zvyšuje se pravděpodobnost, že 
technologie začlení do své výuky.

Výzkumné skupiny učitelů
Učitelé se sejdou, aby vybrali výzkumné téma, 
například „způsoby, jak zavést nové pedagogické 
postupy“, a společně analyzují důkazy, osvědčené 
postupy a případové studie. Poté se mohou 
rozhodnout, že některé slibné nové postupy 
vyzkouší a vyhodnotí jejich přínos pro studenty. 

Zpětná vazba pro učitele 
Posuzování učitelů a zpětná vazba mají 
významný pozitivní efekt na profesní 
vzdělávání. Pomáhají učitelům zlepšovat své 
pedagogické dovednosti a cítit uznání, když 
se jim to podaří. Zpětná vazba může také 
zahrnovat oborově uznávané certifikace.

Globální školicí partneři 
společnosti Microsoft
Pro účely lokalizovaného školení 
přizpůsobeného potřebám vaší školy 
a učitelů má společnost Microsoft globální 
síť školicích partnerů, kteří jsou připraveni 
vám pomoci.   Aka.ms/findatrainer

Zajistěte učitelům dovednosti potřebné pro úspěch
Nejčastěji uváděným důvodem neúspěchu projektu je, že učitelé nebyli připraveni, protože neměli dovednosti 
potřebné k úspěchu, nebo nebyli informováni o očekáváních, a proto jim dělalo potíže změny realizovat 
a neměli k tomu motivaci. Oproti tomu u projektů, které zavedly řízení změn, je šestkrát vyšší pravděpodobnost, 
že naplní své cíle. Vzhledem k tomu, že se neustále naskýtají příležitosti spojené s novými technologiemi 
a novými způsoby výuky, postarejte se, aby se profesní rozvoj stal integrovanou součástí vašeho školního systému.

Zařízeními vybavte nejprve 
učitele, a ne studenty
Když pořizujete nová zařízení, nejlepším místem, 
kde začít, jsou vždy učitelé. Ti pak mají zásadně 
důležitou příležitost získat sebedůvěru, učit se 
a inovovat a je mnohem pravděpodobnější, že 
transformaci založenou na výuce 1:1 přijmou. 
Před zavedením studentských zařízení do 
výuky proberte s učiteli, kolik času podle nich 
potřebují na osvojení nových technologií. 

Rozvíjejte dovednosti 
učitelů pomocí praktických 
technických školení
Pořádejte dny seznámení s technologiemi. 
Poskytněte vyhrazený prostor a čas k představení 
základních technologických dovedností.

Posilujte učení prostřednictvím pravidelných 
online kurzů, profesionálních vzdělávacích 
komunit a oceňování dosažených úspěchů. 

Sdružujte učitele do skupin podle předmětu nebo 
ročníku a povzbuzujte je, aby vytvářeli chatovací 
kanály, kde získají nepřetržitou vzájemnou podporu.

Váš partner společnosti Microsoft může poskytnout 
sérii profesionálně připravených vzdělávacích seminářů, 
prostřednictvím kterých učitelé získají sebejistotu. „Učitelé nemusí o technologiích 

vědět víc než studenti. Musí 
se zaměřovat na to, jak 
technologie podporují učení 
a jak mohou zlepšovat výuku.“
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Rekapitulace
Vybudování vhodné platformy pro výuku 1:1 toho 
hodně vyžaduje. Zrekapitulujme si tedy kroky, 
které zajistí vytvoření flexibilního, spravovaného 
a bezpečného prostředí pro všechny.

    Vyberte si důvěryhodného technologického 
partnera, který vás dokáže na vaší cestě podpořit.

    Zvažte, zda dáte přednost tomu, aby studenti 
používali svá vlastní zařízení, nebo centrálně 
zajistíte hromadný nákup identických zařízení.

     Prodiskutujte a rozhodněte, kdo zařízení zaplatí.

     Na základě průzkumu trhu vyberte 
vhodné zařízení pro vaši vizi, učební osnovy, 
pedagogiku a požadované výsledky výuky.

    Rozhodněte, jak budete svá zařízení 
spravovat a zabezpečovat – promluvte si 
se svým partnerem společnosti Microsoft.

     Nová zařízení poskytněte nejprve 
učitelům a podpořte je prostřednictvím 
příležitostí ke školení a rozvoji.

    Vytvořte flexibilní prostory, které 
podporují moderní styly učení.

     Diskutujte o zdravotních aspektech 
používání technologií a rozhodněte, 
jak co nejlépe podporovat vaše 
studenty a jejich zdraví a pohodu.

Při vývoji zásad 1:1 je třeba zvážit spoustu věcí. V určitých oblastech může být prospěšné 
poradit se s vaším technologickým partnerem a zjistit, jak vám může pomoci.

Rozbití, ztráta a krádež
Bude pojištění povinné, nebo volitelné? Bude ho hradit škola, nebo domácnosti?

Jaký bude postup oznámení ztráty nebo odcizení zařízení?

Kdo bude odpovídat za náhodné poškození a opravy nekryté zárukou? Budeme poskytovat 
náhradní zařízení k zapůjčení, abychom minimalizovali narušení výuky? 

Budou ochranná pouzdra nebo obaly povinné, nebo volitelné?

Správa a údržba
Jak budeme ve škole poskytovat služby a podporu? Jaké jsou náklady, úroveň podpory 
a dodavatelské smlouvy? Bude k dispozici vyhrazená oblast podpory, skutečná nebo virtuální?

Jak budeme spravovat zabezpečený přístup, firmware, softwarové hrozby a ochranu před viry?

Jak budeme podporovat nabíjení baterií? Bude ve škole vybavení pro nabíjení?

Chování – přijatelné používání
Povolíme přístup k osobnímu softwaru, včetně her?

Jak budou vypadat naše zásady pro přístup k internetu a síti? (Pokud se budou lišit od stávajících zásad.)

Povolíme chat v reálném čase a zasílání rychlých zpráv?

Poskytneme školní e-mail, nebo povolíme osobní e-mail?

Jaké budeme mít zásady pro řešení kyberšikany, diskriminace  
a zveřejňování nebo držení nevhodného obsahu?

Povolíme textové zprávy a hovory z našich zařízení?

Umožníme studentům instalovat si vlastní aplikace?

Jak budeme řídit pořizování fotografií a videí?

Vytvoření inteligentních a flexibilních prostorů
Budou fyzické prostory v učebnách podporovat 
vaše nové technologie? V prostředí 1:1 se výuka 
více zakládá na spolupráci a je více orientovaná 
na studenty. To vyžaduje jiné uspořádání než 
typické řady židlí otočené směrem k učiteli. 

Zvažte, jak zajistit flexibilitu vašich fyzických prostor 
pro výuku, tak aby podporovaly různá použití. Studie 
ukazují, že flexibilní využití prostoru koreluje se 
zvýšením počtu vzdělávacích aktivit během jedné 
hodiny a také s kreativnějším využíváním prostoru, 
které se více zakládá na principech spolupráce 
a rovnosti.1 Učitelé se také cítí méně omezeni 
a jsou ochotnější inovovat své výukové postupy.

Zajištění zdravého používání zařízení 
Vzdělávání by mělo být co nejbezpečnější 
a nejzdravější a to zahrnuje rozhodování o tom, 
kdy, kde a jak dlouho studenti používají svá zařízení. 
Mezi aspekty, které byste měli zvážit, patří:

• Držení těla – je možné nainstalovat stojany 
umožňující, aby všichni studenti měli obrazovku 
v úrovni očí, a také nastavitelné židle, které 
podporují přirozené zakřivení páteře. 

• Zrak – je možné zavést aplikace pro melanopické 
účinky světla, nalepovací fólie na displeje filtrující 
světlo, počítačové brýle nebo časové limity, jejichž 
cílem je snížit množství modrého světla vyzařovaného 
z obrazovek, kterému jsou studenti vystaveni. 

• Sluch – postarejte se, aby studenti chápali, 
že úroveň zvuku by neměla přesahovat 60 %, 
zejména s nasazenými sluchátky, a aby zařízení 
neměli v kontaktu s holou kůží, protože to může 
způsobit podráždění pokožky v důsledku tepla.

1. King E. a kol., (2015) Zkoumání efektu flexibilního, technologicky 
vylepšeného výukového prostoru na pedagogiku, Innovations 
in Education and Teaching International, 52:5, 522–535

Pracovní list 3  
Návrh zásad a procesů 
IT naší školy
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Teď, když máme vizi, pedagogiku a platformu, je 
načase zanalyzovat, jak vše funguje. Dlouhodobý 
úspěch bude záviset na průběžném monitorování, 
měření a zdokonalování, neustálém posilování naší 
angažovanosti a schopností zaměstnanců.

Vyhodnocení a optimalizace našeho programu 

Krok 4: Úspěch 
studentů a školy

Neustále povzbuzujte učitele, aby 
rozšiřovali možnosti zapojení studentů
Čím více způsobů interakce budou studenti při výuce mít, tím více dovedností si osvojí. 
Do budoucna je důležité povzbuzovat učitele, aby zahrnuli širokou škálu vstupních 
metod, včetně hlasu, dotyku, klávesnice a pera – a v případě některých studentů zařízení 
pro sledování pohybu očí a na hlavu upevněná ukazovátka. To nejen zajistí digitální 
gramotnost pro více studentů, ale také rozvíjení dovedností pro budoucnost, jako je 
kreativita, spolupráce a řešení problémů, které potřebují k úspěchu v budoucím světě. 

Určete, jak budete 
měřit úspěšnost 
Vraťte se ke své deklaraci vize a rozhodněte, 
jak budete měřit její úspěšnost. Software 
Microsoft pro Business Intelligence se může 
připojit k vašim datovým systémům, jako jsou 
záznamy o docházce, hodnocení, demografické 
údaje a informace o zaměstnancích, aby 
ukázal, jaký efekt má váš program 1:1 na 
výsledky. Přesné vykazování vám umožní 
prokázat úspěšnost a předvést rodičům, 
že všechno to úsilí a investice stály za to. 

Tyto možnosti máte na dosah ruky. Musíte 
jen zvážit, co budete měřit a jak to chcete 
analyzovat. Vaše škola může například:

• Zkoumat efekt výuky 1:1 na výsledky, 
angažovanost a spokojenost studentů

• Bezpečně sdílet údaje o docházce 
a výsledcích jednotlivých studentů s rodiči 

• Porovnávat výsledky školy se standardy

Použití více způsobů vyjádření
Při vytváření výukových materiálů a implementaci obsahu poskytujte různé možnosti vnímání, 
jazyka a symbolů a porozumění. Můžete například používat kombinaci následujících prostředků:

Vizuální vyjádření
Videa, grafy, prezentace 
nebo myšlenkové mapy

Zvukové vyjádření
Hlas nebo podcast

Dotykově ovládané aplikace
Předpřipravené poznámky, 

fyzické nebo počítačové modely 
nebo písemný přepis videa
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Zavádění studentských 
zařízení
Mnoho ze škol se rozhodne svůj program nejprve 
vyzkoušet v pilotním projektu u několika ročníků, 
aby důkladně otestovaly svou vizi, strategii 
a zásady. Na základní škole můžete začít například 
s 1. a 5. ročníkem a pak každý rok přidávat zařízení 
pro žáky, kteří do těchto ročníků nastupují, 
což vám umožní pokrýt do čtyř let celou školu.

Začněte tím, že zorganizujete lekce, v rámci kterých 
studenty seznámíte s jejich zařízeními – dozví 
se vše počínaje důvody, proč zařízení dostávají, 
přes pokyny, jak ho používat, až po informace, 
co dělat, když se něco pokazí. Když se studenti se 
zařízeními seznámí, bude také pro učitele snazší 
přimět je, aby se soustředili na přednášenou látku, 
jakmile svá zařízení začnou používat při výuce.

Sdílejte pravidla
Poskytněte studentům a jejich rodičům vaše zásady 
přijatelného používání internetu zahrnující pokyny, 
které zajistí, aby studenti byli online v bezpečí. 
Pokud jste je ještě nepřipravili, můžete použít nebo 
si přizpůsobit vzorovou příručku společnosti Microsoft.

Zapojte komunitu
Přechod do prostředí 1:1 může zpochybňovat 
představy některých lidí o tom, jak by výuka 
studentů měla vypadat. Než přejdete do 
finální fáze plánování, získejte maximální 
podporu komunity a rodičů tím, že je budete 
včas a často informovat o pokroku a budete 
brát na vědomí jejich zpětnou vazbu. 

Chcete-li položit pevný základ úspěchu, poskytněte 
rodičům příležitosti zapojit se, poskytovat zpětnou 
vazbu a zjistit, jak mohou podporovat používání 
zařízení dítětem v domácím prostředí. Když 
rodičům poskytnete praktické ukázky, můžete 
předvést nové výkonné výukové prostředí, které 
jejich investice do zařízení dítěti zajistí, a současně 
propagovat hodnotu vašeho programu výuky 1:1.

Podpora zvyšování 
inkluze ve škole
Podle Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj 
až 35 procent studentů školního věku potřebuje nějaký 
typ zvláštní podpory nebo má diagnózu spojenou se 
zvláštními potřebami. Technologie naštěstí poskytují 
učitelům snadné způsoby, jak vytvářet učebny, kde mají 
děti se zdravotním postižením rovné příležitosti učit se 
a vést úspěšný život. Nejsou však jediní, kdo z toho má 
prospěch. Po vytvoření takového prostředí mají všichni 
studenti příležitost učit se s využitím způsobů, které jsou 
více individuálně přizpůsobené, poutavější a rozmanitější.

Zde najdete informace o nástrojích pro inkluzivní 
učebny: https://www.microsoft.com/en-us/
education/products/learning-tools/default.aspx

1. Cole, P. (2012). Propojení efektivního profesního vzdělávání s efektivní pedagogickou praxí, Australian Institute for Teaching and School Leadership
2. Hattie, J. (2009). Viditelné učení: syntéza více než 800 metaanalýz v souvislosti s dosahovanými výsledky, Routledge

Nástroje a funkce Office 365 Technika

Kontrola přístupnosti
Šablony přístupnosti

Když chcete mít jistotu, že vytváříte přístupný obsah, 
zkontrolujte, jestli dokument (test, zadaný úkol nebo 
poznámky k probírané látce) je možné přečíst nahlas.

Popis obrázku
Ovládací prvky zobrazení odkazu

Zajistěte, aby obrázky a odkazy byly srozumitelné 
i pro osoby s poruchami zraku, zahrnutím 
popisků obrázků a zobrazení odkazů.

Výukové nástroje, jako je asistivní 
čtečka, diktování a kontrast

Poskytněte studentům možnosti nechat si přečíst 
text nahlas, diktovat myšlenky bez psaní nebo se 
vyrovnat s dyslexií s pomocí úpravy kontrastu.

Překlad v reálném čase
Můžete poskytovat živé automatické titulky ve 
více než 60 jazycích, které sluchově postiženým 
nebo studentům s jiným mateřským jazykem 
pomáhají zapojovat se do vašeho výkladu.

Office Lens
Můžete pořídit snímek tabule, vytištěné stránky 
nebo nákresu a snadno ho naimportovat do svého 
zařízení, kde jej můžete upravovat pomocí celé řady 
aplikací stejně jako jakýkoli jiný digitální soubor.

Vidí všichni vaši studenti dobře na svá 
zařízení, slyší je a mohou je používat?
Společnost Microsoft umožňuje rozsáhlé individuální přizpůsobení prostřednictvím možností přístupnosti 
a asistivních nástrojů. Učitelé mohou studentům pomoci přizpůsobit zařízení tak, aby vyhovovalo jejich 
potřebám, co se týče zraku, sluchu, mobility, kognitivních schopností a řeči. S pomocí integrovaných 
nástrojů v aplikacích Office 365 také mohou zajistit, že jimi vytvářené materiály budou co nejinkluzivnější. 
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Rekapitulace
Po zavedení programu 1:1 teď musíme zapracovat 
na jeho měření, udržování a zdokonalování. 
To zahrnuje následující klíčové kroky:

    Rozhodněte, jak by podle vás měl úspěch 
vypadat, a pak určete, jak ho měřit.

    Povzbuzujte učitele k využívání 
multimodálního učení.

    Postarejte se s využitím přístupných 
technologií, aby vaše škola byla inkluzivnější.

    Pomozte učitelům identifikovat 
a podporovat studenty, kteří případně 
potřebují lepší možnosti přístupnosti.

    Seznamte učitele s integrovanými nástroji 
pro zvyšování přístupnosti výuky.

    Pokračujte v posilování schopností 
učitelů s pomocí soustavného 
programu profesního rozvoje.

    Informujte a zapojte rodiče a komunitu 
a umožněte jim poskytovat zpětnou vazbu.

    Poskytněte zařízení studentům a začněte 
přitom lekcemi pro seznámení se zařízeními.

Teď, když jsme pro náš program 1:1 vytvořili vizi, novou pedagogiku a platformu, je načase 
zapojit a informovat komunitu. Podívejme se na to, jaké informace potřebujeme sdělit:

Komunikační plán Tipy

Jak představíme naši vizi výuky 1:1?
Co je 1:1?

Jaká je naše vize?

Proč to děláme?

Jaké důkazy mohou naši vizi podpořit?

Kolik to bude stát? Proč?

Jaké výhody to přinese každému studentovi?

Zvážili jsme všechny výzkumy a alternativy?

Nebojte se zahrnout 
do své komunikace 
s rodiči výzkumy z oblasti 
vzdělávání, abyste 
podpořili svůj výběr 
programu a zařízení. 
Rodiče často respektují 
skutečnost, že škola 
výzkum vyhodnotila 
a dospěla k rozhodnutí, 
které má jejich dětem 
zajistit maximální 
příležitosti ke vzdělávání. 
To je obzvláště důležité 
při diskuzích o ceně.

Zde najdete všechny 
potřebné výzkumné 
zprávy a studie: https://
www.microsoft.com/
en-us/education/school-
leaders/resource-center

Jakým způsobem budeme předávat informace?
Měli bychom používat dokumenty, prezentace, projevy, 
schůzky, živé diskuse, nebo kombinaci médií?

Jak budeme strukturovat a řídit zpětnou vazbu od posluchačů? Budou klást otázky, 
požádáme o soukromou písemnou zpětnou vazbu, nebo použijeme obě možnosti?

Můžeme si zajistit podporu klíčových osobností komunity, jako jsou 
populární rodiče nebo učitelé, aby nám pomohli naši vizi obhájit?

Vysvětlete členům svého 
týmu, jak důležité je, aby 
byli dobře informovaní 
a zdvořilí a reagovali 
na otázky ostatních. 

Připravte odpovědi 
k bodům, u kterých 
očekáváte, že mohou 
vzbuzovat obavy.

Jak budeme informovat komunitu 
o pokroku, kterého jsme dosáhli?

    Vystoupení v rodičovských skupinách a na 
firemních nebo komunitních setkáních

    Vytváření zpravodajů a brožur

    Publikování článků ve školních novinách

    Publikování příspěvků na webových stránkách školy

    Zveřejňování informací o pokroku na Twitteru

    Nabízení osobních schůzek lidem, kteří projekt nepodporují

    Pověření studentů vytvořením „zpráv“ o tom, jak a co se učí

Ujistěte se, že máte 
a dodržujete komunikační 
plán, který v klíčových 
bodech všem poskytuje 
potřebné informace.

Monitorování a optimalizace
Microsoft Power BI umožňuje učitelům a ředitelům získat 
s pomocí jednoduchých vizualizačních nástrojů dokonalý 
přehled o výsledcích studentů, tříd a školy. Ve spolupráci 
se svým partnerem společnosti Microsoft pro vzdělávání 
můžete jednoduše propojit své údaje o docházce 
a akademických výsledcích s dalšími systémy nebo zdroji dat.

Power BI umožňuje klást otázky v přirozeném jazyce, 
a získávat tak klíčové poznatky. Ty mohou včas upozornit 
na to, že někteří studenti mají potíže, což učitelům 
umožňuje implementovat programy zvyšující porozumění.

Analýza prospívá nejen studentům, kteří se potýkají 
s problémy – může také identifikovat studenty, kteří jsou 
schopni učit se rychleji nebo pro které je vhodné selektivní 
vzdělávání. Na školní nebo národní úrovni umožňuje pochopit 
výsledky vaší školy a studentů na základě standardizovaných 
testů nebo metrik, které měří míru studentů pokračujících 
ve školní docházce nebo jimi dosažené výsledky. 

Pracovní list 4  
Zapojení naši komunity

45%

20%
14%

9%

27%

30%

PŮLKRUHOVÝ 
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