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  Posledné roky sú charakteristické rýchlymi zmenami vo vývoji informačných 
technológií, ktoré prenikajú do všetkých odvetví ľudskej činnosti a ani výchovno-

vzdelávací proces nie je výnimkou. Zavádzanie informačných technológií 

do vzdelávacieho procesu má preto nezastupiteľné miesto v rozvoji školy a patrí 

medzi jeho najdôležitejšie priority.  

Cieľom informatizácie nášho gymnázia je: 

• implementácia vhodných pedagogických metód s integráciou moderných 
informačných a komunikačných technológií v procese vzdelávania 

• využívanie moderných technológií na publicitu a komunikáciu 

s verejnosťou 
• využívanie učební s informačno-komunikačnými technológiami aj počas 

vyučovania neinformatických predmetov  

• skvalitňovanie materiálneho vybavenia školy prostriedkami IKT 
• rozvíjanie digitálnych kompetencií učiteľov  

 

Koordinátor informatizácie zabezpečuje poradenstvo v oblasti informatizácie 
a koordinuje používanie informačných a komunikačných technológií vo výchovno-

vzdelávacom procese. Monitoruje a koordinuje proces informatizácie na škole, 
spolupracuje s vedením školy a učiteľmi.  

 

Aktivity koordinátora informatizácie v školskom roku 2021/2022:  

• zabezpečenie starostlivosti o učebne s IKT, ostatné školské PC a notebooky – 

aktualizácia softvéru a inštalácia produktov potrebných pre vzdelávanie 

• zabezpečenie aktualizácie webovej stránky školy v spolupráci s vedením školy 

a ostatnými pedagogickými zamestnancami školy 



• zmena poskytovateľa webhostingu a tiež s tým spojená migrácia služieb 

Office 365 k novému poskytovateľovi 

• zakúpenie a inštalácia kancelárskeho softvéru MS Office 2021 do 11 učiteľských 

notebookov  

• pomoc pri tvorbe rôznych grafických materiálov pre školu 

• motivovanie žiakov pre výber štúdia informatiky, účasť na informatických 

súťažiach IT v Nitre, iBobor  

• aktualizácia softvéru a zálohovanie dát ekonomickým zamestnancom  

• zverejňovanie objednávok, zmlúv a faktúr  

• aktualizácia softvéru pre jedáleň školy a spolupráca s vedúcou jedálne školy  

• riešenie problémov pri výpadkoch internetového pripojenia 

• inštalácia najnovšej verzie antivírusového softvéru ESET na PC a notebooky 

• spolupráca s vyučujúcimi pri využívaní IKT vo vyučovacom procese  

• zabezpečenie informovanosti žiakov ohľadom bezpečného používania internetu 

 

  

V Zlatých Moravciach, 30. jún 2022          PaedDr. Ivan Kreškóczi  


