
Asociácia riaditeľov štátnych gymnázií SR
Gymnázium, Ul. Ladislava Sáru č. 1, 841 04 Bratislava

Výzva prezídia Asociácie riaditeľov štátnych gymnázií SR Ministerstvu školstva,
vedy, výskumu a športu SR

Bratislava - december 2015

V uplynulých  desiatich  rokoch  sa  v  regionálnom  školstve  výrazne  implementovali  informačno-
komunikačné technológie ako prostriedok modernizácie vzdelávacieho procesu, no tiež ako nástroj
zefektívnenia riadenia škôl, zlepšenie komunikácie s rodičmi a celkovej debyrokratizácie. 
Informatizácia  na  technickej  úrovni  bola  zabezpečovaná  viaczdrojovo.  Školy  riešili  projekty
podporované zo zdrojov Európskej únie, z prostriedkov zriaďovateľov, z rozpočtov škôl, no aj od
rôznych donorov, nadácií, rodičov a z iných zdrojov. Tento prístup spôsobil veľkú rôznosť v HW aj
SW vybavení. 
Školám sa postupne podarilo, s časti aj vďaka Multilicenčnému programu MS Select, odstrániť zo
škôl nelicencované softvéry, čo však znamenalo nemalú záťaž na rozpočty škôl. V súčasnosti sa
však školy znova dostali do problematickej situácie a to ukončením podpory Windows XP zo strany
Microsoftu. 
Situácia je kritická a neriešiteľná v rámci rozpočtov škôl. Obrovské finančné, no i ľudské zdroje
boli investované do vzdelávania učiteľov. Používanie IKT sa stalo bežnou súčasťou pedagogického
procesu a dá sa povedať,  že  vzdelávanie  sa stalo na využívaní  digitálnych technológií  závislé.
Skolabovanie tohto systému by okrem zníženia kvality vzdelávania znamenalo v radoch učiteľov aj
demotiváciu a stratu , aj tak už otrasenej dôvery v školský systém. 
Asociácia riaditeľov štátnych gymnázií na hroziace problémy súvisiace s celkovým rozširovaním
IKT v školách aj s Windows XP dlhodobo upozorňovala. 
Dlhodobo upozorňujeme, že problém je nutné riešiť centrálne, lebo školy na to prostriedky nemajú
a ak aj odstraňujú tento vážny problém, je to za cenu vysokých nákladov a neefektívneho využívania
skromných  finančných  zdrojov.  Ešte  raz  chceme  zdôrazniť  snahu  škôl  získavať  informačno-
komunikačné  technológie  a vybavenie  z mimorozpočtových  zdrojov  s následným  problémom
aktuálnej SW podpory. Taktiež jednou z dominantných úloh Štátnej školskej inšpekcie je zisťovanie
využívania  informačno-komunikačných  technológií  učiteľmi  na  všetkých  stupňoch  regionálneho
školstva.  Každé  individuálne  riešenie  nákupu  SW  v rámci  HW  podpory  je  neekonomické  a
neefektívne a vedie nesystémovému využívaniu finančných zdrojov v regionálnom školstve. 
Prezídium ARŠG SR sa znova oficiálne obracia na Ministerstvo školstva vedy, výskumu a športu SR
s  výzvou  na  riešenie  tejto  situácie.  Žiadame  ministerstvo  aby  vstúpilo  do  rokovania  s  firmou
Microsoft a vyjednala pre školy a školské zariadenia v regionálnom školstve multilicencie aspoň na
operačný  systém  Windows  a Microsoft  Office  v  aktuálnych  verziách  tak,  ako  to  majú
multilicenciami garantované vysoké školy spolu s ostatnými benefitmi. 
Našou  spoločnou  povinnosťou  voči  daňovým  poplatníkom  je  využívať  rozpočtové  prostriedky
kapitoly  školstva  čo  najekonomickejšie.  Dnešný  systém  roztriešteného,  niekedy  viacnásobného
nakupovania licencií je v príkrom rozpore s touto povinnosťou.

     
 S úctou              

      
RNDr. Pavel Sadloň
prezident ARŠG SR


