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Modul 5 – Metodika hodnocení účinnosti podpory informační gramotnosti
Modul 5 seznamuje se základními postupy a způsoby nově nastaveného sledování informační
gramotnosti Českou školní inspekcí.
Seznamuje s možnostmi využití tohoto hodnocení školami v rámci jejich vlastního hodnocení
a nastiňuje možnosti a formy podpory škol a školských zařízení v České republice.
Klíčová slova modulu
způsoby sledování – podpora škol
Postup pro sledování informační gramotnosti
Pro sledování informační gramotnosti (IG) ve školách bude využit následující obecný
postup:
 Mapování aktuálního stavu a situace rozvoje IG (pozorování, sběr dat a informací),
získávání podkladů
 Ověřování (pozorování, pohovor, rozbor doložených materiálů, dat a informací)
 Posouzení a stanovení aktuální fáze vývoje (zpětná vazba), doporučení a podpora pro
další rozvoj
Pro tento postup budou využity vytvořené inspekční nástroje, dostupné dokumenty
a materiály školy a další získaná data a informace. Vlastní postup lze rozdělit na 3 části.
1. Před inspekcí:
 ČŠI využije před inspekční činností na místě vlastní systém pro elektronický sběr dat
InspIS (vstupní data, vytvořené elektronické inspekční nástroje). Získaná data
poslouží ještě před vlastní návštěvou školy k základnímu mapování aktuálního stavu
a situace (projdou následným ověřováním na místě).
 ČŠI si může vyžádat některé dokumenty školy a další elektronické materiály, jež škola
pro tuto oblast poskytuje, případně zařadit dle potřeby i další vlastní nástroje pro
ověřování.
 Pokud škola již využívá Profil Škola21 pro vlastní autoevaluaci, může ČŠI využít
i tato data.
 Vytvoření návrhu vstupního hodnocení školy – pro školu obecně, učitele a žáky
(stanovení aktuální odhadované fáze vývoje). Pokud bude probíhat již opakovaná
inspekce, lze vycházet z předchozího posouzení. Je možné určit případné klíčové body
pro následné ověřování ve škole.
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2. V průběhu inspekce:
 Vlastní inspekční činnost ve škole s využitím inspekčních nástrojů sloužících
‒

k ověření již získaných dat a informací,

‒

ke sběru a ověřování dalších dat a informací.

 Při vlastní inspekční činnosti je již vhodné využívat metodická doporučení
(rozhovory) a zaznamenávat si inspirativní podněty vycházející z dané školy a jejich
zkušeností (po udělení souhlasu školou mohou posloužit jako následná inspirace jiným
školám).
 Své vlastní individuální poznatky si inspektoři zaznamenávají v průběhu inspekční
činnosti.
 Závěrečné individuální stanovení aktuální fáze a její zdůvodnění inspektorem pro
podmínky, rozvoj a výsledky.
 Zpracování a hodnocení získaných dat a informací.
 Společné zhodnocení a stanovení aktuální fáze vývoje školy (zpětná vazba),
doporučení a podpora pro další rozvoj (v čem může škola inspirovat druhé).
3. Po inspekci
 Zpracování a vyhodnocení získaných dat a informací.
 Zpracování závěrečné inspekční zprávy – sdělení aktuální fáze vývoje školy (zpětná
vazba), doporučení a podpora pro další rozvoj (v čem může škola inspirovat druhé).
 Seznámení školy s výsledkem inspekčního šetření.
 Zpracování a sdílení inspirativních podnětů pro další inspektory a školy pro podporu
rozvoje IG.
Ověřování budování informační gramotnosti bude využívat několik základních komponent:
 Posouzení dokumentů a výstupů školy
 Hodnocení existujících výukových výsledků dostupných online (např. portfolií žáků,
učitelů)
 Rozhovory s vedením, učiteli, žáky
 Elektronický sběr dat (např. dotazníky)
 Pozorování výuky
 Rozbory úrovně řešení úkolů/úloh zadaných žákům
Obecné cíle:
 nastavení určitého zrcadla = zpětná vazba, kde jako škola jsme, kam je žádoucí
postupovat nebo směřovat
 podpora
 posun
 inovace
Více viz příloha č. 5.
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Sledování informační gramotnosti
Specifikem informační gramotnosti je to, že jde o gramotnost průřezovou (přesahuje
do ostatních gramotností – čtenářské, jazykové, matematické, přírodovědné i sociální), která
v sobě zahrnuje značnou část gramotnosti digitální (počítačové), ICT, síťové a částečně též
informatického myšlení.
IG je jednoznačně v nevýhodě oproti jiným gramotnostem, protože dosud u nás nebyla její
existence většinově přijata a nebyl proto dostatečně rozpracována. Navíc se na rozdíl od
jiných oborů rozvíjí převratným tempem a to vede k nutnosti používat pro její zpracování
odlišné metody, než jaké se běžně používají u jiných oborů. První zásadou, kterou je nezbytné
přijmout, je nutnost soustavných inovací obsahu.
V současné době je platným právním rámcem pro popis požadovaných výukových výsledků
rámcový vzdělávací program, který sice již byl určitým způsobem upravován, ale v oblasti IG
se od roku 2005 nezměnil. Jsou v něm definovány závazné očekávané výstupy. Podmínky ve
školách (časová dotace, kvalifikace učitelů, materiální vybavení) většinou nedovolují v oblasti
IG dospět k vyšším cílům. Pokud tomu tak je, jedná se typicky o osobní iniciativu učitelů či
(v lepším případě) vedení škol.
Expertní tým z tohoto důvodu rozděluje výukové cíle IG na dvě základní oblasti. Podstatou té
první jsou stávající minimální ICT standardy pro základní vzdělávání. Druhá oblast je pak
nadstavbová, to znamená, že bude až do schválení inovace stávajícího RVP pro školy
nepovinná. Bude pokrývat právě ty oblasti, které je sice již dnes nutné do IG zahrnout, ale
stávající RVP to neumožňuje. Inspekce bude v jednotlivých školách sledovat, zda se jim
i v daných podmínkách daří alespoň některé nadstavbové prvky výukových cílů realizovat,
avšak bez případného dopadu až do té doby, dokdy bude tato oblast nadstavbová, tedy
nepovinná. Expertní tým proto zastává názor, že je nutné urychleně iniciovat úpravu RVP za
účelem zohlednění požadavků informační gramotnosti, aby se bylo možné této dvojkolejnosti
vyhnout.
Vývoj v oblasti využití technologií je tak rychlý, že je nezbytné, aby se dynamicky
modifikovaly i metody evaluace. Obecně platí, že čím znalejší a osvícenější výzkumník
(inspektor) je, tím méně závazná pravidla potřebuje, a jsou pro něj pak vhodnější indikátory
rámcové – a naopak.
Přínosem pro školy bude možnost využívat průběžně a samostatně některé nástroje pro své
vlastní sledování a hodnocení (autoevaluaci).
Typy škol a věkový rozsah žáků
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Mezinárodní šetření
Ověřování informační gramotnosti má ve srovnání s ostatními gramotnostmi nejkratší tradici.
Tudíž není možné se zatím příliš opírat o mezinárodní ani národní zkušenosti.
Určité zahraniční zkušenosti pokrývající některé části IG můžeme nalézt v těchto případech:
 Mezinárodního výzkum PISA (2015) zahrnoval též ověřování schopnosti žáků týmově
spolupracovat online.
 Mezinárodní šetření ICILS 2013 (International Computer and Information Literacy
Study) si klade za cíl získat poznatky o dovednostech žáků v oblasti počítačové
a informační gramotnosti (CIL). Jedná se o první mezinárodní komparativní studii
sledující připravenost žáků na život v informační společnosti – tj. schopnost používat
počítače k vyhledávání, vytváření a sdílení informací za účelem úspěšného fungování
jedince doma, ve škole, na pracovišti a ve společnosti, která je na mezinárodní úrovni
koordinována Mezinárodní asociací pro hodnocení výsledků vzdělávání
(The International Association for the Educational Achievment – IEA). V ČR jej
realizuje Česká školní inspekce.
Možnosti metodické podpory škol
Je očekáváno, že v rámci přímé inspekční činnosti ve školách, bude ČŠI získávat řadu
vhodných metodických podnětů. Plánováno je jejich následné zpracovávání a sdílení (se
souhlasem škol), jako další vhodná metodická pomoc školám formou příkladů dobré,
resp. inspirativní praxe. V českém prostředí lze doporučit:
 http://spomocnik.rvp.cz/
 http://rvp.cz/
 http://skola21.rvp.cz/
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