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DESIGN PRIESKUMU

METÓDA PRIESKUMU

 Celoslovenský kvantitatívny prieskum medzi riaditeľmi/zástupcami riaditeľov 

základných škôl

 Výberový súbor (vzorka opýtaných)

 Veľkosť výberového súboru: N= 500 respondentov

 Spôsob výberu vzorky: kvótny výber (kraj; veľkosť sídla; typ školy)

 Termín zberu dát: 22.6. - 2.7.2020

 Nástroj zberu údajov

 Štandardizovaný dotazník

 Metodika zberu dát

 Face to face (osobné) rozhovory vyškolených anketárov s respondentmi. 

Rozhovory realizovali vyškolení anketári.

 Poznámky

 Percentuálne údaje v grafoch sú zaokrúhľované na celé čísla. Z dôvodu 

zaokrúhľovania 

na celé čísla môže byť súčet percent v niektorých prípadoch 99% alebo 101%.

 Pri druhostupňových triedeniach sú údaje pri kategóriách respondentov s 

absolútnou početnosťou nižšou ako 50 respondentov len orientačné.



NAJDÔLEŽITEJŠIE 
PREDMETY



91%

90%

88%

73%

28%

26%

25%

21%

17%

14%

10%

10%

7%

1%

Cudzí jazyk 

Slovenský jazyk a literatúra

Matematika

Informatika

Biológia

Dejepis

Geografia

Fyzika

Telesná a športová výchova

Chémia

Technika

Etická/náboženská výchova

Občianska výchova

Výtvarná výchova

NAJDÔLEŽITEJŠIE PREDMETY
na 2. stupni pre budúcnosť žiakov

Otázka: „Pozrite sa, prosím, na tento zoznam predmetov, ktoré sa učia na druhom stupni základných škôl. Vyberte, prosím, PÄŤ z nich, ktoré vy osobne považujete za najdôležitejšie, teda že ich budú žiaci najviac potrebovať pre svoju budúcnosť.“

Informatika je podľa riaditeľov 4. 
najdôležitejší predmet pre 

budúcnosť žiakov.

% všetkých respondentov; jún 2020; báza: 500 respondentov; možnosť viacerých odpovedí



DÔLEŽITOSŤ A PODPORA 
VÝUČBY INFORMATIKY



63%

35%

0,20%2%

úplne dôležitá pre budúcnosť žiakov

skôr dôležitá

skôr nedôležitá

úplne nedôležitá pre budúcnosť žiakov

nevie

Otázka: „Do akej miery považujete informatiku za dôležitú pre budúcnosť žiakov?“

DÔLEŽITÁ
98%

NEDÔLEŽITÁ

2%

Takmer všetci riaditelia
považujú informatiku za 

dôležitú pre budúcnosť žiakov.

DÔLEŽITOSŤ INFORMATIKY 

PRE BUDÚCNOSŤ ŽIAKOV
% všetkých respondentov; jún 2020; báza: 500 respondentov



SPÔSOB PODPORY VÝUČBY 
INFORMATIKY NA ŠKOLE



67%

56%

55%

46%

25%

0%

investovaním do novej techniky

podporou zamestnancov v ďalšom vzdelávaní v tejto

oblasti

podpora informatických krúžkov pre žiakov na škole

príprava alebo účasť na projektoch na rozvoj

informatického vzdelávania

prideľovaním peňazí na informatické vzdelávanie

inak

% všetkých respondentov; jún 2020; báza: 500 respondentov; možnosť viacerých odpovedí

Otázka: „Akým spôsobom rozvíjate, podporujete výuku informatiky na Vašej škole? Môžete uviesť viacero možností, ak ich využívate.“

SPÔSOB PODPORY VÝUKY 

INFORMATIKY NA ŠKOLE 



UČITELIA INFORMATIKY 
NA ŠKOLÁCH



52%

67%

80%

88%

36%

33%

26%

13%

8%

17%

10%

5%

39%

2%

4%

2%

2%

3%

5%

8%
VŠ vzdelanie II. stupňa v

odbore učiteľstvo informatiky

rozširujúce vzdelanie

v informatike

VŠ vzdelanie I. stupňa v

odbore učiteľstvo informatiky

učitelia bez kvalifikácie pre

informatiku

iné vzdelávanie zamerané na

rozvoj kompetencií IKT

žiadny jeden dvaja traja a viac

61%

48%

33%

20%

12%

aspoň 
jeden

žiadny

POČET UČITEĽOV INFORMATIKY 

PODĽA KVALIFIKÁCIE PRE TENTO PREDMET
% všetkých respondentov; jún 2020; báza: 500 respondentov; možnosť viacerých odpovedí

Otázka: „Uveďte, prosím, počet učiteľov informatiky na vašej škole podľa ich kvalifikácie pre tento predmet:.“

39%

52%

67%

80%

88%



RESPONDENTOV UVIEDLO, ŽE 

ICH ŠKOLA NEMÁ ANI JEDNÉHO 

UČITEĽA INFORMATIKY 

S VŠ VZDELANÍM II. STUPŇA 

V ODBORE UČITEĽSTVO 

INFORMATIKY.



18%

64%

83%

64%

83%

33%

23%

13%

24%

8% 5%

18%

2%2%

25%

plný úväzok z toho časť

Informatika, a časť iné

vyučovacie predmety

plný úväzok – len Informatika

čiastočný úväzok –

Informatika

žiadny jeden dvaja traja a viac

82%

36%

17%

aspoň 
jeden

žiadny

POČET UČITEĽOV INFORMATIKY 

V ZÁVISLOSTI OD ICH ÚVÄZKU
% všetkých respondentov; jún 2020; báza: 500 respondentov

Otázka: Uveďte počet učiteľov informatiky na vašej škole v závislosti od ich úväzku, ktorí sa venujú informatike:“



RESPONDENTOV 

UVIEDLO, ŽE ICH ŠKOLA 

NEMÁ ANI JEDNÉHO 

UČITEĽA, KTORÝ NA 

PLNÝ ÚVÄZOK UČÍ LEN 

INFORMATIKU.



ČASOVÁ DOTÁCIA NA 
VÝUČBU INFORMATIKY



90%

10%

bez navýšenia, tak ako je stanovené v Štátnom vzdelávacom programe

navýšená

AKÁ JE ČASOVÁ DOTÁCIA 

PRE VÝUKU INFORMATIKY 
% všetkých respondentov; jún 2020; báza: 500 respondentov

Otázka: „Aká je časová dotácia pre výuku informatiky na vašej škole?“



BARIÉRY ZLEPŠENIA 
VÝUČBY INFORMATIKY



17%

15%

15%

18%

12%

13%

39%

40%

40%

38%

35%

39%

28%

27%

31%

31%

32%

34%

30%

36%

35%

40%

12%

12%

12%

17%

13%

24%

20% 1%

97%2%

12%

19%

1%

10%1%Nedostatočná metodická podpora učiteľov

Zastaralé/ nekvalitné/ pomalé technické vybavenie

Nedostatok materiálov na učenie (učebnice, zdroje na

internete atď.)

Nedostatočná dotácia hodín na výuku informatiky

Nedostatok kvalifikovaných učiteľov na IT

Obsah osnov (Štátny vzdelávací program)

Pomalé alebo nekvalitné internetové pripojenie

Nedostatočný spôsob pedagogickej prípravy budúcich

učiteľov informatiky

iné prekážky 

určite áno skôr áno skôr nie určite nie nevie

58%

57%

55%

53%

53%

51%

41%

39%

3%

ÁNO
(je to 

prekážka)

NAJVÄČŠIE PREKÁŽKY 

ZLEPŠENIA VÝUČBY INFORMATIKY
% všetkých respondentov; jún 2020; báza: 500 respondentov

Otázka: „Čo sú podľa Vás najväčšie prekážky pre zlepšenie výučby informatiky na vašej škole? Vyjadrite sa ku každej položke samostatne, či je to na Vašej škole prekážkou alebo nie.“



NAJVÄČŠIE PREKÁŽKY 
PRI ĎALŠOM ZVYŠOVANÍ 
KVALIFIKÁCIE UČITEĽOV 

V RÁMCI VÝUČBY INFORMATIKY



NAJVÄČŠIE PREKÁŽKY PRE ĎALŠIE ZVYŠOVANIE 

KVALIFIKÁCIE UČITEĽOV V RÁMCI VÝUČBY INFORMATIKY
% všetkých respondentov; jún 2020; báza: 500 respondentov, jedna odpoveď

Otázka: „Ktorá je podľa vás NAJVAČŠIA prekážka pre ďalšie zvyšovanie kvalifikácie učiteľov v rámci vyučovania informatiky?“

39%

19%

10%

8%

8%

6%

5%

3%

2%

Učitelia nie sú motivovaní, pretože za to nebudú

lepšie platovo ohodnotení v škole

Nedostatok času (nedostatok času učiteľov, príliš

veľa iných aktivít a pod.)

Dostupnosť školení v našom okolí je nízka

Zmena kreditového systému 

Vzdelávanie učiteľov je príliš drahé

Kvalita školení na zvyšovanie kvalifikácie je nízka

Nepoznáme zdroje na zvyšovanie kvalifikácie

Učitelia nie sú motivovaní, pretože si nemyslia, že

informatika je dôležitým predmetom

iná odpoveď 



KOORDINÁTORI DIGITÁLNYCH 
KOMPETENCIÍ



áno

67%

nie

33%

NÁZORY NA POTREBNOSŤ ROLE KOORDINÁTORA 

DIGITÁLNYCH KOMPETENCIÍ NA ŠKOLE
% všetkých respondentov; jún 2020; báza: 500 respondentov

Otázka: „Vnímate rolu koordinátora digitálnych kompetencií ako potrebnú /užitočnú v podmienkach Vašej školy?“

Viac ako dve tretiny 
respondentov (67 %) vnímajú
potrebnosť/užitočnosť roly 
koordinátora digitálnych 
kompetencií na svojej škole. 


