
 

V Praze dne 12.září 2017 
 
 

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, vážené dámy a pánové, 
 
dovoluji si Vás touto cestou informovat, že mezinárodní vzdělávací a certifikační koncept ECDL (ICDL) získal 
světový punc kvality. Mezinárodní společnost pro technologie ve vzdělávání - ISTE (International Society 
for Technology in Education) udělila v červnu 2017 konceptu ECDL (ICDL) prestižní ocenění „Seal of 
Alignment for Readiness, Student Standards 2017 - 2019”. 

 

Skutečnost, že mezinárodní vzdělávací a certifikační koncept ECDL pokrývá všechny oblasti ISTE standardů 
a rovněž evropského vzdělávacího rámce DIGCOMP, je zárukou, že nabízí zcela komplexní řešení 
pedagogům, školám a dalším vzdělávacím organizacím, které hledají pro své žáky, studenty a klienty nejen 
skutečně standardizovaný vzdělávací systém, ale také mezinárodně uznávanou certifikaci digitálních 
znalostí a dovedností.  

Při této příležitosti bychom Vás rádi informovali, že se ČSKI rozhodla zjednodušit podmínky pro udělování 
akreditací ECDL testovacím střediskům, lektorům a testerům. Nyní můžete získat akreditaci pro realizaci 
ECDL zkoušek přímo na půdě školy, resp. vzdělávací organizace, již pro jeden libovolný modul kteréhokoli 
ze vzdělávacích a certifikačních programů konceptu ECDL (ECDL Core / ECDL Advanced / e-Citizen / 
Digitální fotografie). Vše tedy rychleji a levněji. 
 
Máte-li zájem o podrobnější informace o mezinárodním konceptu ECDL neváhejte kontaktovat pracovníky 
kanceláře ECDL-CZ, kteří jsou Vám plně k dispozici na telefonních číslech 224 904 246, 224 904 226 nebo 
na adrese info@ecdl.cz. 
 
Jménem České společnosti pro kybernetiku a informatiku, národního licenciáta konceptu ECDL v ČR, se 
těším na spolupráci. 
 
 

prof. RNDr. Olga Štěpánková, CSc., předsedkyně ČSKI 
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O mezinárodním vzdělávacím a certifikačním konceptu ECDL … 
 
Informatické společnosti po celém světě, Evropská komise, ale i řada nezávislých odborníků se shoduje na 
tom, že je třeba vymezit jednotný obsah pojmů jako „počítačová (digitální) gramotnost“ a „digitální 
kvalifikace“, na kterých následně budou moci stavět jak školy všech stupňů, tak komerční i neziskové 
vzdělávací instituce, úřady práce i zaměstnavatelé. 
 
Řešení potřeb vzdělávání a potřeb trhu práce v této oblasti již řadu let velmi úspěšně nabízí mezinárodní 
koncept European Computer Driving Licence (ECDL), jehož kvalitu garantuje mezinárodní profesní 
společenství Council of European Professional Informatics Societies (CEPIS, www.cepis.org) sdružující 
odborníky v oblasti počítačových věd a nezisková organizace ECDL Foundation (ECDL-F, www.ecdl.org). 
Strukturované ECDL sylaby, které jasně definují obsah výše uvedených pojmů, doplňuje koncept ECDL 
o mezinárodně uznávanou, nezávislou, objektivní a standardizovanou metodu pro ověření výsledků 
vzdělávání v oblasti digitálních znalostí a dovedností pomocí praktických zkoušek. 
 
Úspěšní absolventi ECDL zkoušek mohou získat některý z ECDL certifikátů, které dokládají dosažení 
mezinárodně platné kvalifikace pro práci s počítačem a které jsou nejen v rámci států Evropské unie 
doporučovány a uznávány de-facto jako standard. Tyto doklady potvrzují, že jejich držitelé aktivně zvládají 
základní praktické dovednosti pro všestrannou, bezpečnou a efektivní práci s IKT. K základním úkolům 
ECDL-F patří průběžný rozvoj a aktualizace tohoto konceptu tak, aby zohledňoval všechny časté úlohy, 
které lze v běžném osobním i profesním životě řešit za pomoci IKT. Koncept ECDL je určen pro všechny 
běžné uživatele výpočetní techniky a digitálních technologií. 
 
ECDL-F byla založena v Irsku v roce 1997 evropskou asociací informatických společností CEPIS za účelem 
koordinování, podpory a rozvoje konceptu ECDL, jehož se stala výhradním vlastníkem. Na využívání 
systému ECDL zkoušek uděluje ECDL-F licence národním profesním společnostem se vztahem 
k informatice, které jsou členy CEPIS. Licenci k šíření ECDL konceptu v České republice získala v roce 1999 
Česká společnost pro kybernetiku a informatiku (ČSKI, www.cski.cz, www.ecdl.cz). 
 
ČSKI je nezisková organizace, která ručí za kvalitu ECDL zkoušek v ČR, vydává ECDL certifikáty 
a prostřednictvím pracovní skupiny ECDL-CZ, kterou zřídila, uděluje licenční práva k realizaci ECDL zkoušek 
těm vzdělávacím organizacím, které splní požadovaná kritéria. Akreditované organizace, tzv. testovací 
střediska, jsou oprávněny využívat mezinárodní koncept ECDL za účelem podpory vzdělávacího procesu 
v oblasti IKT. Většinu testovacích středisek tvoří školské subjekty, menší část pak komerční vzdělávací 
společnosti, obecně prospěšné společnosti, ale i instituce státní správy. Mezinárodní zkoušky ECDL do této 
chvíle absolvovalo téměř 15 milionů uchazečů ze 150 zemí světa, v České republice pak téměř 80 tisíc osob 
všech věkových kategorií. 
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