Zápis ze setkání tematické skupiny

ICT kompetence
Datum

:

28. 2. 2018

Čas

:

09:00 – 11:00

Místo jednání :

Purkyňova 97, 612 00 Brno

Účastníci

:

Tomáš Fabián, Ing. Marie Potůčková, PaedDr. Pavel Hanousek, Mgr. Jan
Juřík, Ing. Roman Guráň, Mgr. Hana Bednaříková, Mgr. Zdeněk Nezval

Omluveni

:

Ing. Ivo Hamžuk, Ing. Svatopluk Švarc, Ing. Miloš Kříž

Hosté:

:

partneři, zástupci firem, ředitelé či zástupci SŠ škol vyučující informační
technologie

Program:
9:00

Zahájení, představení školy

Ing. Doušek

9:10

Představení projektu a členů tematické skupiny

Mgr. Rozprým

9:20

Představení hostů – zástupců škol s výukou oboru IT, Ing. Doušek
příp. škol s jeho rozšířenou výukou, představení
zástupců firem

9:25

Seznámení přítomných s podstatnými závěry studie Ing. Doušek
z oblasti výuky IT v JMK

9:50

Návrh priorit podpory pro školy s výukou IT a Ing. Doušek
ostatních SŠ a ZŠ škol

10:08

Výuka programování na SŠ

RNDr. Hrušková, SŠ Purkyňova

10:15

Výuka operačních systémů Unix. typu na SŠ

zást. fy. Red Hat ČR

10:20

Výuka počítačových sítí

Ing.

Kraváček,

Intelek s.r.o.
10:25

Diskuze, přijetí usnesení

11:00

Závěr jednání

ředitel

firmy

1.) Zahájení, představení školy:

-

Přivítání zástupců školství, členů skupiny ICT, ředitelů a zástupců SŠ vyučující
informační technologie, hostů z firmy Red Hat a ředitele Intelek s.r.o.
Představení záležitostí spadající pod kompetence ICT (viz. materiály šířené během
setkání)

2.) Představení projektu a členů tematické skupiny

-

(Mgr. Rozprým)
V letošním roce končí tříleté období platnosti akčního plánu KAP I, v prvním pololetí
2019 tvoření KAP II
V akčním plánu existuje 8 prioritních oblastí, jedna z nich je i IT, každá z oblastí má
svou tematickou skupinu
Od prosince 2015 vedl tematickou skupinu ICT pan ředitel Juřík
V rámci evaluace - TS pro IT neplnila plánovaná očekávání
Po vzájemné domluvě skupinu nově převzal pan ředitel Doušek (dnešní schůze je jeho
prvním jednáním)
Cílem je nastartovat novou diskuzi
Stanovení cílů skupiny dle p. Douška:
1. Vzdělávání v oblasti ICT
2. Modernizace ICT infrastruktury školy
3. Zvýšení bezpečnosti dat ve školách – systém ukládání a zálohování dat vč.
Ekonomické agendy
Představení SPŠ Purkyňova: 1200 žáků, nosné obory IT – 16 tříd, dále i
elektrotechnika (v roce 2012, sloučení se Střední průmyslovou školou
elektrotechnickou), prostory nejsou dostatečné

3.) Seznámení přítomných s podstatnými závěry studie z oblasti výuky IT v JMK

-

Celkem 13 IT škol v JMK, 10 krajských škol, 2 soukromé a 1 obecní
Počet studentů IT: povolené výkony celkem 510 žáků/rok
Průchod studiem (od 1. do 4. ročníku): 68% - 280
Absolventi IT 2015/16: 280
Z těchto 280 odchází 201 na VŠ – nejvíce na VUT Brno FIT
Nezaměstnanost z 280 – 5,9%, cca 17 studentů
Celkem odchází do praxe 62 žáků

-

Informace z Úřadu práce od p. Navrátilové: existuje 347 volných míst pro SŠ v oblasti
IT, největšími požadavky v oblasti IT jsou pokročilá angličtiny, a často i ruštiny (viz.
materiály šířené během setkání).
Posledním krokem studie bylo oslovení firem (celkem 80 IT firem z JMK)
 Nedostatek absolventů
 Často nedostatečné znalosti

-
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 Chybí praktické zkušenosti
 Pro dosažení úrovně vzdělání je potřebná specializace
 Firmy jsou připraveny na spolupráci při výuce
Možné oblasti vzdělávání:
- Kybernetická bezpečnost
- Programování
- A další
Rámcový vzdělávací program Informační technologie:
- Bude probíhat revize v rámci hlavní činnosti
- Vyhláška č. 50 – diskuze
4.) Návrh priorit podpory pro školy s

výukou IT a ostatních SŠ a ZŠ škol
U škol, které vyučují obor informační technologie:
- Systém vzdělávání pedagogů oboru IT, určité téma na každý měsíc, zajímavé pro
pedagogy (přednáška, vzdělávací akce apod.) – výsledky přetvořeny do materiálů
(prezentací) dostupné pro všechny, uložiště s možností vzdáleného přístupu
- Soutěže škol jako podpora vzdělávání v oblasti IT (ve stylu Českých ručiček)
- Speciální vybavení pro oblast IT
Ostatní školy SŠ, ZŠ:
- Inovace ICT vybavení škol v oblasti síťové infrastruktury (audit sítí, dokumentace
sítí, zpětná rekonstrukce
- WIFI
- Nové vybavení do škol – mobilní učebny, notebooky, tablety (všeobecné
předměty)
- Vzdělávání v oblasti ICT – identifikace slabých míst v digitálních znalostech a
nastavení individuálního systému vzdělávání jednotlivých škol
- Zvýšení bezpečnosti dat ve školách – systém ukládání a zálohován dat
Spolupráce s realizačními týmy dalších krajů, které mají tematickou skupinu ICT:
Vysočina, Zlínský kraj

5.) Výuka programování na SPŠ Purkyňova, Lenka Hrušková

Cíl:
- Naučit studenty programátorsky myslet
- Připravit je co nejlépe na praxi
Prostředky k dosažení cíle:
- Trénovat na algoritmicky zajímavých úlohách
- Používat vhodné programovací jazyky
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Začátečníci:
- Zajímavá hravá prostředí (ve spolupráci s MUNI)
- Vizualizace – Python (želví grafika)
Výběr výukového programovacího jazyka:
- Jazyk jednoduchý na syntaxi
- dlouho Pascal, teď Python 3 – je jednoduchý, má značné výhody, je hravý, v praxi
rozšířený
- nejžádanější programovací jazyky – Java, JavaScript, Python, SQL, C, PHP
-

Hodinové dotace, obsah výuky – od 3. ročníku dělení na zaměření (zaměření
PROG nebo zaměření SITE, GRAF, AUTO)

Podpora výuky programování
- Školní soutěž v programování (15-25 studentů)
- Týmové práce 3. ročníku (týmy po 3-5, každý má svou roli)
- Maturitní dlouhodobé práce s obhajobou – praxe ve 3. ročníku: IBM, Red Hat –
konzultace s praxí
- Projekt EU-APP16 Erasmus plus – tvorba aplikací pro OS Android (skvělá motivace
studentů)
6.) Výuka operačních systémů Unix. typu na SŠ, Red Hat – Miroslav Suchý

-

Nadnárodní firma, 11 tis. zaměstnanců (v Brně přes 1 tis. zaměstnanců)
Spolupráce s VŠ i SŠ, dokonce i ZŠ
Nabídka témat pro závěrečné práce, středoškolské praxe zajišťuje Matěj
Hrušovský
„Netrápí nás, jaká jazyk studenti umí, každý si najde své“.
Problémy u SŠ studentů – neumí pracovat s verzovacími nástroji, neumí
programátorská prostředí (používají jednoduché editory)
Linux platforma

7.) Výuka počítačových sítí, Intelek s.r.o. –

-

Ing. Ivo Kraváček
Působí na trhu od roku 1993 v oblasti infrastruktury, sítí, bezdrátových systémů
apod.
Rozsáhlý výukový program - Produkt Solarix
Prezentace školících materiálů na výuku strukturované kabeláže a počítačových
sítí
Roční školení 150 – 200 odborníků z oblasti montážních firem (část teorie/část
praxe)
Nabízíme i know-how školám, produkty lze zjednodušit i pro studenty/školy
IT technologie se rozpadá na 3 hlavní části (skupiny odborníků) – datová centra
(uložiště), uživatelské prostředky (tablety, notebooky, koncová zařízení),
komunikační infrastruktura

8.) Diskuze:
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Náměstek hejtmana JMK – Ing. Jan Vitula
- Vize JMK kraje v oblasti IT
- Část technologií je chytřejší, než část uživatelů
- V JMK velká poptávka po IT
- JIC: platy programátoru v ČR a Finsku jsou stejné
- Doškolování zaměstnanců – dynamika technologií, potřeba učit se rychle a stále
- Potřeba využití silného období a zájmu o studium v těchto oborech
- Kraj se snaží zajistit co největší finanční podporu
Obor školství JMK - RNDr. Hana Slobodníková
- výsledky výzkumu Profesní orientace žáků v JMK:
 ¾ absolventů SŠ pokračuje na VŠ
 Ne všichni studenti IT oborů chtějí dělat IT (nejvíce programátor)
 Více než 100 si z 280 chce vybrat jiné povolání
 Žáci předbíhají učitele – potřeba vzdělávání pedagogů
 Podpora a spolupráce s TS Odborného vzdělávání i v oblasti IT
Další diskutovaná témata:
- Školy se brzdí samy, věkový průměr pedagoga je 40 let, nutné celoplošné
vzdělávání již od ZŠ
- Firmy se snaží zaměstnat žáky už před ukončením studia a mnozí odchází bez
ukončení vzdělání - posilující trend
- Školní systém musí více spolupracovat s business prostředím
- Některé školy trpí nedostatkem IT pedagogů
- Je nutné vzdělávat učitele, aby nebránili žákům v používání technologií
- Red Hat – Žáci sice umí používat IT, instalovat aplikace, ale neumí vyhledávat
relevantní informace a nechápou, proč užívat jiná prostředí, než která jsou
k dispozici jako nejjednodušší. Není možné žáky naučit konkrétní věci, které firmy
používají. IT má je příliš široký záběr. Je nutné podporovat žáky v tom, aby chtěli
bádat a zkoumat nové věci. Nemá cenu stavět školní programy na konkrétní věci
(technologii) - dynamika oboru,
- Hardware - vývoj trochu pomalejší (principy stále zůstávají), je lepší učit spíše
principy, než konkrétní realizaci,
- našim zaměstnancem je většinou vysokoškolák, zajímá nás, jakého projektu se
účastnili, co je baví
- SŠ plní společenskou zakázku, prvotní je vzdělávání studentů na zaměstnání
v oblasti IT, je na firmách, aby do žáka vložila svůj čas
- Nutná spolupráce s firemním prostředím
- Plnění úkolů v prostředí, které si žák sám vybere – motivace/podpora
- Malé firmy jsou pružnější (reagují rychleji), než větší korporátní firmy
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9.) Závěr jednání

-

Bylo představeno bezprostřední řešení, jako například vzdělávání pedagogických
pracovníků
Plánované první vzdělávání v březnu – kybernetická bezpečnost (SŠ Čichnova)
ICT kompetence v rámci projektu KAP nezahrnují pouze IT školy, ale účastní se i
další zástupci SŠ a ZŠ škol
Další setkání v rámci skupiny ICT plánováno na měsíc březen

Termín další schůzky bude upřesněn, pozvánky budou členům včas zaslány.
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