
CIRIL je určen pro cílený rozvoj informatické-
ho myšlení u dětí ve věku od 4 do 7 let. Po-
mocí diagnostického nástroje zjistíme aktuální 
úroveň dovedností dítěte, které pak díky vzdě-
lávacímu nástroji cíleně rozvíjíme. Při pořízení 
nástroje CIRIL tedy vlastně získáváte nástroje 
dva – jak iSophi pedagogickou diagnostiku, tak 
i vzdělávací nástroj SMART.

JAK CÍLENÝ ROZVOJ INFORMATICKÉHO 
MYŠLENÍ FUNGUJE?
Pomocí nástroje iSophi pedagogická diagnos-
tika vyhodnotíte (spolu s jinými dovednostmi) 
aktuální úroveň informatického myšlení dítěte. 
Speciálně cílený report (Report IM) vám 
ukáže aktuální stav dovedností důležitých pro 
informatické myšlení. Při opakované diagnos-
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tice navíc získáte report, který ukáže pokrok, 
jaký dítě dosáhlo. V návaznosti na tato zjištění 
zvolíte odpovídající úroveň vzdělávacího ná-
stroje SMART. Pro zjištění pokroku dítěte opět 
využijete diagnostiku, která poskytne detailní 
informaci o tom, v kterých oblastech a jak se 
dítě zlepšilo. 

CIRIL A JEHO JEDINEČNOST
Cílenost – dle potřeb dítěte zjištěných pomocí 
diagnostiky je nastavena odpovídající úroveň 
úkolů v rozvojovém nástroji
Pozitivní vliv na další oblasti – sluchové vní-
mání, porozumění, přechod do symbolických 
systémů, rozvoj porozumění řeči a pojmům
Zpětná vazba – slovem a vizualizací
Vhodné pro skupinovou i individuální práci

Zlepšení kvality vzdělávacího procesu:
•  individualizace přístupu,
•  sledování pokroku,
•  podpora formativního hodnocení,
•  odhalení dětí s SVP,
•  předcházení odkladům školní docházky

OBLASTI OVLIVŇUJÍCÍ ÚROVEŇ 
INFORMATICKÉHO MYŠLENÍ ROZVÍJENÉ 
SYSTÉMEM CIRIL
Systém CIRIL se zaměřuje na rozvoj prostoro-
vého vnímání, které umožňuje chápat vztahy 
mezi jednotlivými předměty nebo předměty 
a námi, je důležité pro rozvoj matematických 
schopností. S tím souvisí i zrakové vnímání. Dále 
je kladen důraz na rozvoj vnímání času, kde tato 
dovednost umožňuje chápání souvislostí různých 
dějů a procesů. Zvláštní pozornost je věnována 
matematickým dovednostem a v neposlední 
řadě je rozvíjeno algoritmické myšlení, čímž 
jsou děti vedeny v myšlení k vytváření struktur, 
posloupností a k předjímání postupu.
Vzhledem k tomu, že uvedené dovednosti 
a schopnosti tvoří nedílnou součást informa-

Nový systém CIRIL přináší diagnostiku dovedností, 
které ovlivňují úroveň informatického myšlení, 
a umožňuje jejich cílený rozvoj. 

CIRIL – Cílený rozvoj informatického 
myšlení u dětí v MŠ 



tického myšlení, byl systém CIRIL vytvářen jako 
základní pomůcka cílená přímo na rozvoj infor-
matického myšlení předškoláků a raných školáků.

PŘÍNOSY SYSTÉMU CIRIL NEJEN V INFOR-
MATICKÉM MYŠLENÍ
•  Jasné informace o silných a slabých strán-

kách
•  Efektivní plánování rozvoje s konkrétním 

zaměřením
•  Posilování ICT kompetencí předškolních 

pedagogů
•  Podpora digitální gramotnosti pedagogů
•  Účelná podpora spolupráce s rodiči
•  Podpora odbornosti, vizualizace pokroků 

rozvoje

PRINCIPY INFORMATICKÉHO MYŠLENÍ 
OBSAŽENÉ V SYSTÉMU CIRIL
Pokus – omyl 
Děti jsou povzbuzovány k tomu, aby vymýš- 
lely nová, vlastní řešení. Chyba je přiroze-
nou součástí procesu učení. Nevyhýbáme se 
chybám.

Příklad  reportu z jednorázové diagnostiky zaměřené na 
informatické myšlení

Příklad reportu z opakované diagnostiky umožňující sledování rozvoje 
informatického myšlení 

Systém CIRIL je možné pořizovat z prostředků poskytovaných školám v rámci 
Národního fondu obnovy na digitální technologie.

UVAŽUJETE O POŘÍZENÍ SYSTÉMU CIRIL?  
Zavolejte nám na 770 178 961, napište nám na info@isophi.cz  
nebo využijte eshop.isophi.cz.

Kooperace 
Chceme, aby se děti uměly dorozumět s ostat-
ními nad řešeným problémem. Díky tomu 
lépe porozumí řešenému problému a učí se 
efektivně komunikovat v praxi.

Učíme se děláním – přímá zkušenost, taktilní 
zkušenost
Schopnost přemýšlet a kombinovat postupy 
známé s nově vymyšlenými dětem umožňuje 
řešit nové a dosud neřešené problémy. 

Soustavnost a vytrvalost
V informatickém myšlení učíme děti, že má 
smysl souvisle na něčem pracovat, třeba i opa-
kovaně, a nacházet potěšení v soustředěné 

hře/práci. Dělat věci, které jdou snadno, umí 
každý. Podporujeme u dětí rozvoj schopnosti 
nevzdat se při dílčím neúspěchu a vyvinout 
úsilí k jeho překonání. 
Chceme, aby děti, které se zapojí, měly 
pozitivní zážitek, že objevují, zkoušejí, napínají 
svoji vytrvalost a pozornost a vstupují do 
světa informatického myšlení rády, s ochotou 
a zvědavostí. 
Informatické myšlení není jen pro programá-
tory, je pro všechny. n
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