
Metodické usmernenie k Auditu digitálnych technológii 

 

Je dotazník povinný – Odpovede budú tvoriť základ pre investície do digitalizácie škôl. Vypracovanie 

analýzy súčasného stavu je zároveň jednou z podmienok Plánu obnovy.  

Čo všetko zahrnúť do odpovede – do odpovedí zahrňte všetko vybavenie, ktoré využívate v škole bez 

ohľadu na to, akým spôsobom ste ho získali (kúpou, darom, výmenou, zapožičaním, ...). 

Ideálny stav v roku 2024 – poskytnite realistický odhad svojich potrieb z hľadiska doplnenia 

chýbajúceho vybavenia a nahradenia vybavenia, ktoré v roku 2024 už bude morálne zastaralé. 

Realistický odhad môže byť, napríklad, notebook pre každého učiteľa a odborného zamestnanca a 2 

počítačové učebne, každá pre 20 žiakov. Momentálne nepovažujeme za realistické aby v roku 2024 

mal každý žiak vlastný notebook alebo tablet, aby mal každý učiteľ jeden pracovný počítač doma 

a jeden v škole a podobne. Tieto údaje plánujeme využiť na tvorbu a plánovanie dlhodobej stratégie 

obstarávania a obnovy digitálneho vybavenia. 

Pedagogickí zamestnanci – Pokiaľ je otázka zameraná na pedagogických zamestnancov, uveďte 

prosím odpoveď za pedagogických zamestnancov vo všetkých kategóriách - učiteľ (MŠ, prvého 

stupňa ZŠ, SŠ), majster odbornej výchovy, vychovávateľ, korepetítor, školský tréner, pedagogický 

asistent, zahraničný lektor, školský špeciálny pedagóg, učiteľ profesijného rozvoja. Pokiaľ je otázka 

zameraná na učiteľov, uveďte prosím odpoveď iba za pedagogických zamestnancov v kategórii učiteľ.  

Spojené školy – V prípade spojených škôl je dôležité vyhnúť sa duplicitnému vykazovaniu. Pokiaľ je to 

možné, odošlite výkaz za každú organizačnú zložku spojenej školy zvlášť. Pokiaľ organizačné zložky 

využívajú spoločné digitálne vybavenie (napríklad počítačové učebne sú zdieľané, učitelia učia vo 

viacerých organizačných zložkách a podobne) tak dotazník vyplňte za jednu zložku, ktorú označíte za 

hlavnú a v samostatnej otázke na karte Všeobecné informácie o Vašej škole nám prosím indikujte, za 

ktoré ďalšie organizačné zložky zasielate spoločné odpovede . 

Formát odpovedí – Pokiaľ sa vyžaduje číselná odpoveď tak použite kladné, celé číslo. Nepoužívajte 

prosím mínusové hodnoty, ani desatinné čísla. 

Oprava chybnej odpovede – Ak ste v dotazníku spravili akúkoľvek chybu a chcete ju opraviť je 

potrebné vyplniť a odoslať dotazník nanovo. Za platnú odpoveď budeme považovať posledný prijatý 

dotazník.  


