
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Za ochranu dôverných údajov
zodpovedá MŠVVaŠ SR.

Riaditeľstvo školy  odošle výkaz do 
14.1.2018
 1 x odboru školstva OÚ v sídle kraja

Rektorát VŠ odošle výkaz
do 14.1.2018
 1 x CVTI SR, Staré Grunty 52, 842 44 Bratislava 4

Ročný výkaz
o digitálnych technológiách

v škole
za rok 2017

Sumárny protokol pre filter:
Kategória školy IKT 2017 - Fakulty / Rektoráty vysokých škôl (regiktv)

I.Vybavenie školy koncovými zariadeniami digitálnych technológií I.r. Podľa stavu k 31.12.2017

Osobné počítače, notebooky a tablety v kusoch spolu 0101 66787

z riadku 0101

používané ako špeciálna učebná alebo kompenzačná pomôcka pre žiakov so zdravotným znevýhodnením 0102 334

osobné počítače spolu 0103 42769

z toho s dostačujúcim výkonom a parametrami pre účely VVP a využívania v škole 0104 27776

notebooky vr. zariadení 2 v 1 spolu 0105 20711

z toho s dostačujúcim výkonom a parametrami pre účely VVP a využívania v škole 0106 14666

tablety spolu 0107 2973

z toho s dostačujúcim výkonom a parametrami pre účely VVP a využívania v škole 0108 2540

zariadenia spolu s pripojením na WiFi 0109 22197

zariadenia spolu s pripojením na LAN 0110 51037

Servery spolu v kusoch 0111 2116

z toho vo veku do 7 rokov 0112 1224

Tlačiarne v kusoch 0113 18273

z toho 

multifunkčné zariadenia 0114 5877

sieťové (aj ak sú súčasťou multifunkčných zariadení) 0115 4757

Samostatné skenery v kusoch 2498

Počet učební s interaktívnou tabuľou, projektorom alebo interaktívnym dataprojektorom 3024

z toho s pripojením na internet 2749

Počet samostatných projektorov, dataprojektorov a interaktívnych tabúľ mimo výbavy učební 3837

Videokonferenčné systémy (napr. TELEPRESENCE) v počte samostatných zostáv 273

Iné koncové zariadenia (napr. 3D tlačiarne, plotre) 179

II.Telekomunikačné pripojenie/internet/sieťové zariadenia I.r. Vlastnosti

Telekomunikačné pripojenie/pripojenie na internet/sieťové zariadenia

pripojenie poskytované z projektov MŠVVaŠ SR

počet pripojení SANET 0201 1831

počet pripojení DUD 0202 0

počet pripojení INFOVEK 2/EDUNET 0203 1

počet WiFi prístupových bodov 0204 3435

prístup WiFi aj pre žiakov 0205 119

vlastné primárne pripojenie nepodporované ani neposkytnuté MŠVVaŠ SR

poskytovateľ pripojenia 0206

rýchlosť pripojenia (DOWNLOAD) 0207

rýchlosť pripojenia (UPLOAD) 0208

technológia pripojenia 0209

vlastné sekundárne pripojenie nepodporované ani neposkytnuté MŠVVaŠ SR

poskytovateľ pripojenia 0210

rýchlosť pripojenia (DOWNLOAD) 0211

rýchlosť pripojenia (UPLOAD) 0212

technológia pripojenia 0213



vlastná WiFi nepodporovaná ani neposkytnutá MŠVVaŠ SR

počet WiFi prístupových bodov 0214 547

prístup WiFi aj pre žiakov 0215 32

filtrovanie nevhodného obsahu pre žiakov (WiFi) 0216 7

IV.Využívanie digitálnych technológií v škole zamestnancami, žiakmi, študujúcimi I.r. Spolu z toho ženy

Počet žiakov, študentov využívajúcich digitálne technológie v škole vo výchovno-vzdelávacom procese 0409 162797 95945

Počet zosumovaných škôl : 146

Informácie o zamestnancovi, ktorý zostavuje protokol

Zostavil: Ing. Eva Hladíková
Telefón: 69295 628
E-mail: eva.hladikova@cvtisr.sk
V: Bratislave
Dňa: 27.02.2018 Podpis riaditeľa, pečiatka:


