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Če s k á s pole čnos t pro k ybe rne tik u a inform atik u (ČSKI) vyhlás ila v říjnu
2017 s outě ž pro če s k é š k oly, k te ré využívají m e zinárodní k once pt ECDL, s
cíle m podpořit rozvoj digitální gram otnos ti žák ů a obje k tivní přís tup
pe dagogů k hodnoce ní výs le dk ů ICT vzdě lávání. V období od 1. lis topadu
2017 do 31. le dna 2018 bylo hodnoce no té m ě ř 40 če s k ých š k ol a více ne ž
1000 je jich žák ů. Krité rie m ús pě š nos ti ne byl je n ce lk ový poče t
re alizovaných zk ouš e k ECDL a je jich výs le dk y v dané m období, ale tak é
s truk tura ECDL m odulů a zam ě ře ní s e na ak tuální té m ata, jak o je
napřík lad be zpe čné používání inform ačních te chnologií, práce s
inform ace m i a zák lady inform atick é ho m yš le ní a program ování.
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První místo v soutěži o nejaktivnější školu obsadila Střední průmyslová škola,
Obchodní akademie a Jazyková škola Frýdek-Místek (http://w w w .spsoaf m.cz
/w eb/index.php), která v období tří měsíců uskutečnila téměř 700 ECDL zkoušek.
Nejlepšího umístění dosáhla škola nejen díky vysokému počtu zkoušek, ale také díky
mnoha zkouškám z modulu M12 – Bezpečné používání inf ormačních technologií (IT
Security). Gratulujeme, práce pedagogů a vedení škol, které dělají pro své žáky
více, než musí, si velmi vážíme.
ČSKI se rozhodla vyhlásit vítězku také v předem neohlášené kategorii „Inovativní
škola“. V této kategorii zvítězila Střední průmyslová škola Ostrov
(http://spsostrov.cz/), jejíž žáci absolvovali nejen vysoký počet běžných ECDL
zkoušek, ale také poměrně velký počet zkoušek z modulů M15 – Vyhledávání,
vyhodnocování a zpracování inf ormací z internetu (Inf ormation Literacy) a M16 –
Základy inf ormatického myšlení a programování (Computing). Gratulace patří také
této střední škole za příkladné využívání mezinárodního vzdělávacího a
certif ikačního konceptu ECDL při vzdělávání svých žáků v oblasti digitálních
dovedností.
V soutěži o nejvšestrannějšího žáka zvítězil Lukáš Marek ze Střední průmyslové
školy Ostrov (http://spsostrov.cz/), nejvšestrannější žačkou byla Lucie Orlová ze
Střední školy inf ormačních technologií, s.r.o., Frýdek-Místek
(https://w w w .ssinf otech.cz/). Samozřejmě nejen těmto žákům, ale i jejich školám
patří poděkování, neboť dobré výsledky žáků jsou odrazem dobré práce školy.
Gratulujeme.
Ceny do soutěže pro školy, učitele i žáky věnovala ČSKI (http://w w w .cski.cz/),
národní autorita mezinárodního konceptu ECDL pro ČR a akciová společnost
CertiCon a.s. (http://w w w .certicon.cz/), která dlouhodobě, v rámci své společenské
odpovědnosti, podporuje rozvoj digitální gramotnosti obyvatel ČR.
O k once ptu ECDL
ECDL/ICDL – European/International Computer Driving Licence je celosvětově
rozšířený vzdělávací koncept v ob lasti počítačové (digitální) gramotnosti a
digitálních znalostí a dovedností, který vznikl na základě závěrů
vědeckovýzkumného projetu ESPRIT zadaného Evropskou komisí v polovině 90.
let minulého století.
Koncept ECDL definuje mezinárodní standardy, resp. minimální vzdělávací ob sah,
v podob ě tzv. ECDL Sylab ů. Tyto Sylab y pokrývají celou škálu ob lastí, ve kterých
jsou informační a komunikační technologie (ICT) využívány, a jsou průb ěžně na
mezinárodní úrovni aktualizovány. Koncept ECDL zároveň určuje metodu, jakou
jsou digitální znalosti a dovednosti ob jektivně a nezávisle ověřovány. Tato metoda
je založena na praktických zkouškách prováděných s využitím b ěžné výpočetní
techniky a v reálném programovém prostředí.
Ověřování digitálních znalostí a dovedností dle konceptu ECDL je mezinárodně
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uznávané, celosvětově procesně standardizované, ob jektivní a nezávislé na
výpočetní technice a programovém prostředí, na kterém jsou zkoušky prováděny. V
celém světě využívá jednotné a pravidelně aktualizované datab áze testovacích
otázek a úkolů. Ověřování počítačové (digitální) gramotnosti dle konceptu ECDL
mohou provádět pouze akreditovaná testovací střediska a za tímto účelem
odb orně připravení testeři akreditovaní dle mezinárodních pravidel. Úspěšní
ab solventi zkoušek ECDL mohou získat některý z ECDL Certifikátů, které mají
mezinárodní platnost.
Za ob sah zkušeb ních otázek a úkolů odpovídá výhradní vlastník konceptu ECDL a
metodiky testování - ECDL Foundation (ECDL-F), nezisková organizace založená
v roce 1997 sdružením Council of European Professional Informatics Societies
(CEPIS) za podpory Evropské komise. ECDL Foundation poskytuje licenci k
provozování ECDL testování národním profesním společnostem se vztahem k
informatice sdruženým v CEPIS – garantům kvality ECDL testování v národním
prostředí.
Kontak t:
Ing. Jiří Chábera, manažer vzdělávacího konceptu ECDL pro ČR, ČSKI
E-mail: jiri.chabera@ecdl.cz (mailto:jiri.chabera@ecdl.cz)
Tel.: +420 224 904 242
w w w .ecdl.cz (http://w w w .ecdl.cz/)
w w w .f acebook.com/ECDLCZ (http://w w w .f acebook.com/ECDLCZ)
Kancelář vzdělávacího konceptu ECDL pro ČR, ČSKI
E-mail: inf o@ecdl.cz (mailto:inf o@ecdl.cz)
Tel.: +420 224 904 226, +420 224 904 246
Klíčová s lova ČR-vzdělání-školy-počítačekomunikace
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