
Plán práce koordinátora informatizácie 
na školský rok 2018/2019 

 
Plán práce koordinátora informatizácie bol vypracovaný na základe Pedagogicko-
organizačnýchpokynov na školský rok 2018/2019, Štátneho vzdelávacieho programu, 
Školského vzdelávacieho programu a Plánu práce školy. 
Proces informatizácie je jednou z hlavných priorít školy. Stratégia informatizácie sa 
zameriava na vytváranie priaznivého prostredia na implementáciu pedagogických metód 
s využitím moderných informačných a komunikačných technológií vo vedomostnej 
spoločnosti, na podporu spolupráces rodičmi aj regiónom, na využívanie učební informatiky 
žiakmia pedagógmi v čase mimo vyučovania, na poskytovanie informácií pre učiteľov, žiakova 
zamestnancov školy, na využívanie ponúk vzdelávania, na aktívnedoplnenie a skvalitnenie 
materiálneho vybavenia školy prostriedkami IKT a na zvyšovanieinformačných kompetencií 
pedagogických zamestnancov. 
Informatizácia je súčasťou prierezových tematík kľúčových kompetencií štátneho a školského 
vzdelávacieho programu: 
 
• komunikačných kompetencií 
• interpersonálnych a interpersonálnych kompetencií 
• tvorba projektov a prezentačných zručností. 
 
Koordinátor informatizácie zabezpečuje poradenstvo v oblasti informatizácie akoordinuje 
používanie informačných a komunikačných technológií vo výchovno-vzdelávacomprocese. 
Koordinátor informatizácie bude monitorovať, koordinovať a metodicky usmerňovať 
procesinformatizácie na škole, spolupracovať s vedením školy a učiteľmi. 
 
 

I. Hlavné metódy a formy práce 
 
• práca na hodinách 
• práca v záujmových útvaroch mimo vyučovania 
• práca vo voľno-časových aktivitách 
• práca s internetom a počítačovými programami 
 
 

II. Úlohy a ich realizácia 
 
•zapájať sa do súťaží a aktivít, ktoré podporujú využívanie informačnýcha komunikačných 
technológií (olympiády, korešpondenčné semináre a pod.) 
 
Termín: priebežne Zodp.: vyučujúci informatiky 
 
•pracovať na tvorbe a aktualizácii webovej stránky školy. 
 
 Termín: priebežne Zodp.: všetci vyučujúci 
 
• v oblasti profesijnej orientácie a prechodu žiakov zo ZŠ na SŠ, ako súčasťinformačného systému 
rezortu, poskytovať požadované informácie a komunikovať sjednotlivými školskými výpočtovými 
strediskami. 
 
 Termín: priebežne Zodp.: výchovný poradca 



 
•podľa aktuálnej ponuky sa zapájať do vzdelávania, e-learningových kurzov,digitálneho obsahu 
priamo riadených organizácií na použitie počítačov pre svoju prácua vo vyučovaní. 
 
 Termín: priebežne Zodp.: koordinátor informatizácie 
 
•využívať vhodný edukačný obsah na elektronických nosičoch a webových stránkach 
vo výchovno-vzdelávacom procese. 
 
 Termín: priebežne Zodp.: všetci vyučujúci 
 
•dbať na propagáciu a informovanosť žiakov ohľadom bezpečného používaniainternetu. 
 
 Termín: priebežne Zodp.: všetci vyučujúci 
 
• venovať zvýšenú pozornosť využívaniu IKT vo vyučovacom procese a rozvíjaniu 
kompetencií detí a žiakov v tejto oblasti. 
 
 Termín: priebežne Zodp.: vyučujúci informatiky 
 
•v aktivitách mimo vyučovania využívať v prijateľnej forme prácu s počítačoma internet. 
 
 Termín: priebežne Zodp.: všetci vyučujúci 
 
• príprava Testovania 5, Testovania 9 
 Zodp.: koordinátor informatizácie,IT administrátor 
  (v prípade elektronickej formy) 
 

 komunikácia s NUCEM-om pri online získavaní informácií 
 Zodp.: koordinátor informatizácie 

 
 
 
 
 
 
 
 
Vypracovala: Mgr. Denisa Baričičová, koordinátorka informatizácie 
 
 


