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Směrnice č. 77/2019
ECDL
Č. j.:

601/19

Spisový znak/ skartační znak

A. 4. / A 5

Vypracoval:

Mgr. Lada Flachsová, ředitel školy

Schválil:

Mgr. Lada Flachsová, ředitelka školy

Pedagogická rada projednala směrnici dne: 09. 04. 2019
Směrnice nabývá účinnosti dnem:

09. 04. 2019

Směrnice nabývá platnosti dnem:

09. 04. 2019

Změny ve směrnici jsou prováděny formou číslovaných dodatků.
Obecná ustanovení
ECDL - European Certification of Digital Literacy, je původem evropský projekt, který díky své kvalitě dosáhl
trvalé udržitelnosti. Přínos konceptu ECDL (ICDL) spočívá zejména v tom, že prostřednictvím mezinárodně
jednotných sylabů definuje vzdělávací obsah, který odráží aktuální potřeby trhu práce a běžného života jedince
ve společnosti, a to zejména v oblasti přenositelných digitálních znalostí a dovedností, a současně nabízí
mezinárodně uznávanou, standardizovanou, objektivní a nezávislou metodu ověřování výsledků vzdělávání (tzv.
ECDL zkoušky / testy).
Koncept ECDL (ICDL) svým rozsahem pokrývá prakticky všechny oblasti, ve kterých se digitální technologie v
běžném životě využívají. Zahrnuje celou škálu vzdělávacích a certifikačních programů v oblasti přenositelných
digitálních kompetencí.
Úspěšní absolventi ECDL zkoušek mohou získat celou škálu mezinárodně uznávaných ECDL certifikátů, které
dokládají dosažení určité úrovně kvalifikace pro práci s digitálními technologiemi. ECDL certifikáty jsou již řadu
let nejen státy Evropské unie doporučovány a používány de-facto jako mezinárodní standard.
(http://www.ecdl.cz/o_projektu.php)

I.

Příprava žáků na testování

1.1 Žáci se na certifikáty ECDL připravují od 4. ročníku v rámci hodin ICT.
1.2 Pokud nějaký žák potřebuje individuální přípravu k testování, osloví daného vyučujícího a
domluví si další možnosti.
1.3 Žáci se mohou certifikovat od 6. ročníku, aby vybrané zkoušky mohli doložit k přijímacím
zkouškám na střední školu.

II.

Testování

2.1 Testování žáků v jednotlivém modulu se provádí v počtu minimálně 2, maximálně 15 žáků.
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2.2 Termín testování bude vypsán 2 měsíce předem a žáci podávají písemnou přihlášku
s podpisem zákonného zástupce nejdéle týden před vypsaným termínem. Součástí přihlášky
bude i potvrzení o uhrazení platby nebo kopie uhrazení, popř. platba v hotovosti.

III.

Finanční podmínky

3.1 První zkouška v rámci základního programu ECDL stojí 250,- Kč. Za žáky tuto službu hradí
Voluntarius.
3.2 Žáci hradí indexy - Index je licenční doklad opravňující držitele k registraci ke zkoušce
z libovolného existujícího nebo budoucího modulu základního a pokročilého programu
ECDL. Do tohoto dokladu se zaznamenává úspěšně absolvovaná zkouška. Platnost indexu
je 3 roky od data první zkoušky.
3.3 Ceny Indexů jsou ceny neměnné, které musí být dodrženy všemi testovacími středisky
akreditovanými v České republice. Indexy jsou mezinárodně platné a nepřenositelné z osoby
na osobu.
3.4 Index ECDL Single - 1 vybraný modul, který škola umožňuje. Tato single zkouška stojí
297,- Kč.
3.5 Index ECDL Select - maximálně 7 modulů, které škola umožňuje. Tato select zkouška
(7 zkoušek) stojí 702,- Kč.
3.6 Náklady na zadavatele a kontrolora testů – příloha této směrnice.

IV.

Certifikáty

4.1 Uvedené ceny odrážejí náklady kanceláře ECDL-CZ na vystavení ECDL dokladů.
Jedná se o vystavení mezinárodně platného dvojjazyčného dokladu digitální gramotnosti.
Doklad vystavuje kancelář ECDL-CZ na základě objednávky testovacího střediska.
4.2 Certifikáty jsou v režii žáků.
4.3 Certifikát ECDL Start – 85,-Kč (vystavuje se po 4 zkouškách ze světle modrých modulů).
4.4 Certifikát ECDL – 85,-Kč (vystavuje se po 7 zkouškách – 4 zkoušky ze světle modrých
modulů + 3 zkoušky z tmavě modrých modulů).
4.5 Certifikát ECDL – 126,- Kč (vystavuje se po 7 zkouškách – 4 zkoušky ze světle modrých
modulů + 3 zkoušky z tmavě modrých modulů včetně personifikované plastové karty velikosti
platební karty).

Zkoušky - světle modré moduly:
M2
- Základy práce s počítačem a správa souborů
M3
- Zpracování textu
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M4
M7
M12
M14
M15

- Práce s tabulkami
- Základy práce s internetem a komunikace
- Bezpečné používání informačních technologií
- Spolupráce a výměna informací na internetu
- Vyhledávání, vyhodnocování a zpracování informací z internetu

Zkoušky - tmavě modré moduly:
M6
- Prezentace
M9
- Úpravy digitálních obrázků
M10 - Tvorba webových stránek

V.

Testování veřejnosti

5.1 V průběhu roku budou pro veřejnost vyhlášeny 2 termíny.
5.2 Úhrada zkoušky, indexů i certifikátů je v režii přihlášeného.

VI.

Platba

6.1 Bezhotovostní platba se provádí na účet školy:
Číslo účtu: 600829584/0600
Variabilní symbol: datum narození dítěte, za nějž je platba zasílána
(Vzor: narozen 3. 5. 2002 = VS 03052002)
Konstantní symbol: 0308
Specifický symbol: 10

I.

Závěrečná ustanovení

1. Kontrolou provádění ustanovení této směrnice je statutárním orgánem školy pověřen zástupce
ředitelka školy.
2. O kontrolách provádí písemné záznamy.

V Milovicích dne 22. 3. 2019
Mgr. Lada Flachsová,
ředitelka školy

Příloha:
Náklady na zadavatele a kontrolora testů
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Příloha:
Náklady na zadavatele a kontrolora testů
1. Zadavatel (zkoušející v akreditační místnosti v ZŠ T. G. Masaryka Milovice):
200,- Kč/hod - do 5 žáků
220,- Kč/hod - do 10 žáků
250,- Kč/hod - do 15 žáků
2. Tester programu ECDL Core akreditovaných pro Českou republiku (kontrola testu
mimo školu)
cena za vyhodnocení 100,-Kč/ks
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