
VYUŽÍVÁNÍ METODY BYOD 

VE ŠKOLÁCH PRIGO

BYOD [bí-uaj-ou-dý] – Bring Your Own Device

Co je to BYOD a co nám přinese?

• BYOD je metoda, kdy každý pracuje na svém zařízení, které 
si přinesl, a nese za něj zodpovědnost. Jde o to, jak telefony, 
tablety či notebook vytáhnout na lavice a využít jejich možnosti 
ve prospěch výuky. Cílem BYOD je rozšířit dětem možnosti 
poznávání skrze nástroj jim blízký a důvěrně známý.

• Smartphony a tablety se stávají nezbytnou výbavou každého 
teenagera a je prokázané, že používání moderních technologií 
dělá výuku atraktivnější a děti více motivuje.

• Využíváním této metody je mimo jiné i situace, kdy žáci používají 
kalkulačku na mobilu.

• Děti svá zařízení lépe znají, umějí s nimi zacházet a mají k nim 
bližší vztah než k majetku školy (to platí i u učitelů). Mají v nich 
vlastní obsah (fotografi e, písničky), který se dá využít v rámci 
vyučování.

• Pokud si do nich uloží nějakou látku nebo na nich vypracují 
úkol, odnesou si jej spolu se zařízením domů.

• Nejzajímavější však bude počáteční „wow effect“, kdy žákům 
dovolíme jinak zakázanou „hračku“ vytáhnout na lavici, 
prakticky ji používat a nechat je částečně naplňovat nekonečný 
argument: „Proč se to mám učit, když je to na Internetu?“

• Pro začátek můžeme využívat například slovníky, mapy, 
internetový prohlížeč, čtečku QR kódů, fotoaparát, převodník 
jednotek atd. Žáci a studenti mohou si mohou prohlížet mapy, 
obrázky, dohledávat podrobnosti o probírané látce. I takový 
program přinese zpestření výuky.

Příklad z praxe

BYOD je rafi novaná metoda, jak přimět žáky číst delší text 
a pracovat s ním: rozdělíme ho na několik částí a ty zakódujeme 
do QR kódů, očíslujeme a vytištěné rozmístíme po třídě či chodbě. 
Děti pak obcházejí školu, načítají jednotlivé kódy a odpovídají na 
dotazy zadané na začátku hodiny.

1.  Zařízení v době výuky slouží 
výhradně studijním účelům.

2.  Jakákoliv komunikace 
skrze Facebook, e-mail, 
chat atd. je zapovězena, 
pokud se nevztahuje přímo 
k látce. Vypněte si veškerá 
upozornění vztahující se 
k těmto komunikačním 
kanálům.

3.  Na stanovený signál 
(například „displejem na 
lavici“) odkládá student 
zařízení displejem na lavici 
a více se mu nevěnuje, 
dokud nedostane od učitele 

svolení.

4.  Pokud to není nutné, má mít 
zařízení vypnutý zvuk, aby 
nerušilo ostatní spolužáky.

5.  V rámci školní sítě je 
zakázáno stahování velkých 
souborů a celkově děl 
chráněných autorským 
zákonem, pokud to není pro 
potřebu výuky.

6.  Pokud je z Internetu 
kamkoliv cokoli doslovně 
kopírováno (přepisováno), 
musí být zdroj řádně 
citován.kriticky posoudit.
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