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Používateľská príručka elektronických služieb 

 

Názov projektu: Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva (EVSRŠ) 

Stručný popis prínosov projektu 
(marketingový súhrn): 

Prínosy z realizácie projektu sú na strane MŠVVŠ SR a MPC ako aj na 
strane externých používateľov (občania, podnikatelia, ostatné orgány štátnej 
správy).  

Priamym nefinančným prínosom je najmä zvýšenie spoločenskej hodnoty 
pripravenosti detí pre ZŠ, ako aj ich IT gramotnosti v útlom veku.  

Nezanedbateľným spoločenským prínosom je i zníženie počtu detí, ktoré sú 
vyhodnotené v testovaní ako nepripravené pre školskú dochádzku. 
 
Prínosy projektu vďaka elektronizácii: 

• zefektívnenie procesov verejnej správy 
• zosúladenie procesov do vhodného právneho a metodického 

rámca za účelom dosiahnutia stanoveného výsledku projektu 
a jeho indikátorov 

• integrácia kľúčových riešení postavených na centrálnej architektúre 
informačného systému verejnej správy orientovanej na služby  

• kvalitne riadené procesy, optimálne rozvíjané a tvoriace jeden 
prehľadný celok umožňujúci vytvárať maximálnu pridanú hodnotu 

Verzia dokumentu: 1.0 
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Obsah 
 

1. Úvod 

Motivácia a základné informácie Nositeľom projektu elektronizácie vzdelávacieho systému regionálneho 
školstva je MŠVVŠ SR, ktoré je ústredným orgánom štátnej správy pre 
školstvo, vedu, výskum a šport. Partnerom projektu bolo Metodicko-
pedagogické centrum, ktoré je priamo riadenou organizáciou ministerstva 
a bolo zodpovedné za organizačno-personálne zabezpečenie logistickej časti 
projektu a využívania digitálnych vzdelávacích materiálov pre moderné formy 
výučby. 
 
Súčasným trendom na trhu s IKT je globálny posun od používania PC 
a notebookov k masívnejšiemu využívaniu tabletových zariadení vo 
všetkých oblastiach životných situácií. V oblasti rozvoja najmodernejších 
technológií na podporu výučby sa tento trend prejavuje smerovaním 
k využívaniu digitálneho vzdelávacieho obsahu (DVO), t.j. kvalitne 
spracovaného multimediálneho obsahu, poskytovaného prostredníctvom 
moderných zariadení a periférií ako sú dotykové tablety a interaktívne tabule, 
ktoré zapájajú širšie spektrum senzorických funkcií jednotlivca. Atraktívna 
forma výučby využitím nástrojov a pomôcok DVO poskytuje možnosti 
efektívnejšej výučby (názornosť, prepojenosť praktického života 
s teoretickými poznatkami, a pod.). 
 
Trend rastu používania moderných zariadení má dopad aj na využívanie 
služieb eGovernmentu, kde je predpoklad, že v krátkej dobe niekoľko 
nasledujúcich rokov bude výrazná časť transakčných eGov služieb 
realizovaná práve z moderných mobilných zariadení. Preto je dôležité 
pripravovať novú generáciu na potreby zvýšenej digitálnej gramotnosti 
už od školského a predškolského veku. Optimalizácia procesov rezortu, 
ich naviazanie na služby eGovernmentu, požiadavka na efektívnu správu 
a sprístupňovanie DVO a elektronizácia procesov prípravy pedagógov 
a žiakov na vyučovanie a samotného vyučovania priamo vyžaduje 
implementáciu modernej centralizovanej infraštruktúry IKT. 

Na uvedené potreby a trendy štát už v uplynulých rokoch reagoval 
čiastkovými investíciami do tvorby digitálneho obsahu upraveného pre 
existujúcu infraštruktúru zariadení na školách. Neboli ale podporené 
investície do moderných koncových zariadení pre modernú výučbu, pričom 
svetové trendy smerujú práve k nasadzovaniu takýchto zariadení. Investície 
boli realizované predovšetkým do nižšieho a vyššieho sekundárneho 
vzdelávania (druhý stupeň ZŠ a stredná škola), chýbalo pokrytie stupňa 
materských škôl a prvého stupňa ZŠ, ktoré bolo realizované v rámci tohto 
projektu. 
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Úsek správy: 
U00165 Materské školy, základné školy, stredné školy, základné umelecké 
školy, jazykové školy a školské zariadenia 
 
Agendy:  
A0002253 Poskytovanie odbornej a poradenskej činnosti školám a školským 
zariadeniam 
A0002267 Spracúvanie a poskytovanie informácií v oblasti výchovy a 
vzdelávania 
A0002223 Vydávanie a zverejňovanie štátnych vzdelávacích programov pre 
materské školy 
A0002232 Vydávanie a zverejňovanie štátnych vzdelávacích programov pre 
základné školy 
 
Služby:  
Sprístupňovanie školského vzdelávacieho programu 
Sprístupňovanie nástrojov školskej pripravenosti 
 
Životné situácie:  
C05-94 Predškolské zariadenia 
C05-103 Základné školy 
C05-096 Stredné školy 
C05-104 Základné umelecké školy 
 
Používatelia služieb:  
G2E (zamestnanci inštitúcie verejnej správy) 
G2C (občan) 
G2G (inštitúcia verejnej správy) 
 
Elektronické služby, ktoré prináša projekt Elektronizácia vzdelávacieho 
systému regionálneho školstva sú poskytované Ministerstvom školstva, vedy, 
výskumu a športu SR na úseku verejnej správy – regionálne školstvo. 
 
Služba „Sprístupňovanie školského vzdelávacieho programu“ prináša 
občanovi možnosť vyhľadávania školských vzdelávacích programov, ktoré sú 
vytvorené v rámci projektu. Služba tiež prináša občanovi (pedagogický 
zamestnanec) možnosť jednoducho a efektívne tvoriť a editovať školský 
vzdelávací program (ŠkVP), pričom mu umožňuje kontrolu takéhoto ŠkVP a 
jeho súlad s legislatívou a platnými štátnymi vzdelávacími programami. 
 
Cieľom elektronickej služby „Sprístupňovanie nástrojov rozvoja školskej 
pripravenosti“ je poskytnúť rodičom, materským školám, základným školám 
a centrám pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie jednotný 
nástroj pre rozvíjanie a diagnostikovanie školskej spôsobilosti detí. 
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2. Prehľad skratiek a základných pojmov 

Prehľad skratiek a základných 
pojmov 

MŠVVaŠ SR – Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR 
MPC – Metodicko-poradenské centrum 
ŠkVP – Školský vzdelávací program 
ŠVP – Štátny vzdelávací program 
DVO – digitálny vzdelávací obsah 
IKT – informačno komunikačné technológie 
G2E (z angl. government to employees) – zamestnanci inštitúcie verejnej 
správy 
G2C (z angl. government to citizen) - občan 
G2G (z angl. government to government) – inštitúcia verejnej správy 
eID – elektronická identifikácia 
SORO – Sprostredkovateľský orgán pod Riadiacim orgánom 
RO – Riadiaci orgán 
OPIS – Operačný program Informatizácia spoločnosti 
ÚPVS – Ústredný portál verejnej správy 
META IS – centrálny meta-informačný systém verejnej správy (systém MF 
SR) 
eGOV – elektronická forma výkonu verejnej správy (elektronický služby) 
EVSRŠ – Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva (EÚ 
projekt, v rámci ktorého boli sprevádzkované elektronické služby v tejto 
príručke) 
ISCED (z angl. The International Standard Classification of Education) – 
Medzinárodné štandardné členenie vzdelávania = Štátny vzdelávací program 
ISVS – informačný systém verejnej správy 
IAM (z angl. identity access management) – manažment identifikácie 
KRIS – koncepcia rozvoja informačného systému 
PRINCE2 (z angl. PRojects IN Controlled Environent) – metodika pre 
riadenie projektov využívajúca najrozšírenejšie a celosvetovo akceptované 
prístupy v oblasti projektového riadenia (určené predovšetkým pre oblasť 
verejného sektora s hlavným zameraním na oblasť IT 

 
3. Prehľad symbolov 

Prehľad symbolov 
P     - ikona tlačiarne – slúži pre tlač 

   - ikona šípky smerujúcej nadol – slúži pre stiahnutie 
dokumentu 

   - ikona šípky – slúži pre spustenie kontroly 

      - ikona fajky – kapitola je schválená 

    - ikona plus – slúži pre rozbalenie resp. rozrolovanie 

       - ikona kľúčika – kapitola je rozpracovaná 

     - ikona hodiniek – história zmien stavov 

     - ikona otáznika - pomocník 
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     - ikona pera – slúži pre editovanie a úpravy 

     - ikona smetného koša – slúži pre vymazanie  

       - ikona prečiarknutého krúžku – učebné osnovy nie sú 
prístupné, kým nie je            schválený učebný plán 

     - ikona plus v krúžku – slúži na pridávanie tematických 
celkov 

     - ikona minús – slúži na zrolovanie  

      - ikona listu - náhľad 

     - ikona baterky – automatické naplnenie tematických 
celkov 

      - ikona lupy – slúži pre vyhľadávanie 

      - ikona pera v obrazovke – slúži pre nastavenie 
užívateľských preferencií 

     - ikona vločky – slúži na uchopenie a prenos pomocou 
DRAG and DROP 

    - ikona domčeka – slúži pre vrátenie sa na základnú 
obrazovku 

    - ikona „i“ v krúžku – zobrazuje informáciu, ktorý 
štandard už bol použitý, resp. informácia 
o nepovinnom predmete 

   - ikona opačnej šípky – slúži pre zobrazenie pôvodného 
štandardu 

    - ikona „x“ – slúži pre zatvorenie okna 

     - ikona pera svetlej farby – kapitola bola zaslaná na 
pripomienkovanie a schválenie 

      - ikona štvorčeka – kapitola bola zaslaná na schválenie  

      - ikona tašky – s kapitolou sa pracuje v režime offline 
 

 
4. Zoznam elektronických služieb dostupných občanovi a podnikateľovi 

Zoznam elektronických služieb  
eGov služba – Sprístupňovanie školského vzdelávacieho programu 

(sluzba_egov_7294) 
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Služba IS – Vytvorenie Školského vzdelávacieho programu (kód služby IS: 
sluzba_is_48195) 

Služba IS – Zverejnenie Školského vzdelávacieho programu (kód služby IS: 
sluzba_is_48196) 

Služba IS – Sprístupnenie digitálneho vzdelávacieho obsahu (kód služby IS: 
sluzba_is_48203) 

Služba IS – Vytvorenie zostavy vyhľadávania (kód služby IS:  sluzba_is_48201) 
 

eGov služba – Sprístupňovanie nástrojov rozvoja školskej pripravenosti 
(sluzba_egov_7301) 

Služba IS – Prístup k obsahu školskej pripravenosti (kód služby IS: sluzba_is_48239) 

Služba IS –  Prístup k edukačným materiálom digitálneho vzdelávacieho obsahu (kód 
služby IS: sluzba_is_48240) 

Služba IS – Prístup k diagnostike detí pre školskú spôsobilosť(kód služby IS: 
sluzba_is_48241) 

Služba IS – Sprístupnenie poradenských informácií (kód služby IS: sluzba_is_48242) 
 
 
 

 

5. Začíname 

Začíname Podporované webové prehliadače: 
- Internet Explorer 
- Mozilla Firefox 
- Chrome 
 
Pre prihlásenie sa do aplikácie je potrebné kliknúť na nasledovnú URL adresu: 
www.slovensko.sk, alebo www.digiskola.sk 
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Toto používateľské rozhranie je rozdelené do 2 základných častí. Prvú časť tvorí hlavné roletové 
menu a druhú časť tvorí zobrazovacia časť.  
 
Prihlásenie cez portál ÚPVS www.slovensko.sk  
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Popis e-Gov služieb pre občana na portáli UPVS (www.slovensko.sk) bude upresený po 
ukončení integrácie projektu na UPVS. 
 

 

6. Popis jednotlivých služieb (Pre každú službu z kapitoly 5, sa uvedie samostatná tabuľka, tam kde je to 
relevantné je nevyhnutné, aby boli jednotlivé položky v súlade s META IS ) 
 

6.1 Názov 
elektronicke
j služby: 

Sprístupňovanie školského vzdelávacieho programu 

6.2 
Používatelia 
elektronicke

zamestnanci inštitúcie verejnej správy (G2E), občan (G2C), inštitúcia verejnej správy (G2G) 
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j služby: 

6.3 
Možnosti 
prístupu 
k službe: 

vlastný portál / webové sídlo: www.digiskola.sk  
 
služba je dostupná cez UPVS na adrese www.slovensko.sk  
 
služba je dostupná bez časového obmedzenia 
 

6.4 Odkaz 
na video 
príp. audio 
návod:  

Link na video/audio návod – bude doplnené  
 
 

6.5 Stručný 
popis 
a zoznam 
krokov 
vybavenia 
služby: 

eGOV služba: Sprístupňovanie školského vzdelávacieho programu 
 
Školský vzdelávací program predstavuje druhú úroveň modelu koncipovania obsahu vzdelávania. 
Školský vzdelávací program je záväzným východiskovým dokumentom utvoreným na základe 
štátneho vzdelávacieho programu. Školský vzdelávací program vymedzuje ciele, obsah i 
podmienky vzdelávania, odporúča zodpovedajúce didaktické prístupy a navrhuje metódy 
overovania, resp. hodnotenia vzdelávacích výstupov. Na tvorbe a realizácii školského 
vzdelávacieho programu sa majú okrem riaditeľov a učiteľov podieľať tiež rady škôl i ľudia 
pôsobiaci mimo škôl. Školský vzdelávací program je povinnou súčasťou školskej 
dokumentácie. 
Pre tvorbu ŠkVP využíva škola voliteľné hodiny a vypracováva si vlastný učebný plán. V učebnom 
pláne školského stupňa sú využité všetky hodiny, ktoré má škola k dispozícii.  
 

 
 
Pre vytvorenie ŠkVP je potrebné nachádzať sa na základnej obrazovke /viď obrázok/.  
Bližšie vysvetlenie, ako vytvoriť ŠKVP sa dočítate v používateľskej príručke v kapitole 5, časť 
5.1.12 Tvorba ŠkVP, strana 36  
 
Vzor rozpracovaného ŠkVP 
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IS služba Vytvorenie Školského vzdelávacieho programu služba  
Služba umožní pedagogickým zamestnancom predškolských zariadení, základných škôl, 
stredných škôl, rodičom a zamestnancom ostatných subjektov participujúcich na príprave ŠkVP 
autentifikovaný prístup k elektronickému nástroju na vypracovanie školského vzdelávacieho 
programu. 
 
 
Pre vytvorenie nového ŠkVP je potrebné kliknúť na tlačidlo „Nový“. Nový ŠkVP môže vytvoriť 
riaditeľ a v ojedinelých prípadoch aj zriaďovateľ.  V prípade, že ide o novozriaďovanú školu, 
odborné vypracovanie Školského vzdelávacieho programu zabezpečí zriaďovateľ školy a prikladá 
ho k žiadosti o zaradenie školy do siete škôl a školských zariadení podľa osobitného predpisu.  
 

 

 

Kliknutím na tlačidlo „Nový“ sa zobrazí hlavné okno pre vytvorenie nového ŠkVP. Toto okno 

obsahuje základné vstupné údaje, ktoré predstavujú „Názov ŠkVP“ a zvolenie existujúceho „ŠVP“. 
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Pre zvolenie konkrétneho ŠVP je potrebné kliknúť na tlačidlo výberu roletového menu, v ktorom 

sa nachádzajú všetky dostupné ŠVP. Doplníme názov ŠkVP a vyberieme ŠVP.  

 

 

 

Po výbere konkrétneho ŠVP je potrebné zvoliť RUP – Rámcový učebný plán pre vybraný ŠVP.  
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Po zvolení RUP je potrebné vybrať koordinátora. Tento krok je veľmi dôležitý z toho dôvodu, že 

koordinátor vypracováva jednotlivé kapitoly ŠkVP a má aktívne tlačidlá ako organizačná štruktúra 

a import ŠkVP. Riaditeľ a koordinátor môže byť jedna a tá istá osoba, avšak koordinátor môže byť 

aj niektorý zo zoznamu pedagogických pracovníkov.  
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V prípade, že sú vybrané všetky povinné vstupné údaje, je potrebné svoju voľbu potvrdiť kliknutím 

na tlačidlo „Dokončiť“, ktoré sa nachádza v spodnej časti zobrazeného okna. 
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V opačnom prípade, ak chceme svoje rozhodnutie zrušiť, je potrebné kliknúť na tlačidlo „Späť“. Po 

úspešnom dokončení nového ŠkVP je záznam zobrazený v zozname dostupných ŠkVP. 

IS služba Zverejnenie Školského vzdelávacieho programu 
Po vypracovaní ŠkVP bude možné formulár elektronicky odoslať a následne ho archivovať, 
zverejňovať a generovať do formátu pdf . Školský vzdelávací program zvolenej strednej školy 
vychádza zo štátneho vzdelávacieho programu pre úroveň ISCED 3A, metodických pokynov o 
tvorbe školských vzdelávacích programov a vzorového školského vzdelávacieho programu pre 
úroveň ISCED 1-3. Zhodu so štandardami a so štátnym vzdelávacím programom vyhodnotí 
systém automaticky. Odoslanie bude následne možné len po vyhodnotení zhody na 100%. 
V zmysle zákona musí byť zverejnený, čo tiež zabezpečí automatizovaný systém priamo na 
portály správcu IS. 
 
Zverejnenie ŠKVP je podrobne popísané v Používateľskej príručke v kapitole 5.1.13.5 IS 1.2 
Zverejenie ŠkVP na strane 183. 

 
 
IS služba Sprístupnenie digitálneho vzdelávacieho obsahu 
Služba sprístupní existujúci digitálny obsah (audio, video, animácie, testy, vzdelávacie objekty) 
prispôsobené na rôzne platformy a operačné systémy tak, aby ich bolo možné využiť 
vo vzdelávacom procese, aj ďalšom a domácom vzdelávaní. 
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Postup ako sprístupniť DVO k ŠkVP je podrobne vysvetlené v Používateľskej príručke v kapitole 
5.1.1 IS 1.3 Sprístupnenie DVO na strane 192.  
 
Zoznam DVO: 

 
 
 
IS služba Vytvorenie zostavy vyhľadávania 
Služba dovolí systematické vyhľadávanie v IS ŠkVP na základe spoločných parametrov škôl 
a kritérií vyhľadávania. Pomocou služby bude možné vyhľadávať a porovnávať učebné plány 
predmetov v rôznych školách, sprístupnený multimediálny DVO a vzdelávacie materiály vhodné 
pre požadované typy koncových zariadení pre zaradenie do výučby a podobne. Vytvorené 
zostavy budú môcť byť uložené na opätovné použitie pre kontrolu, či nie je k dispozícii 
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sprístupnený nový obsah. 
 

 
 
Kapitola Vytvorenie zostavy vyhľadávania je podrobne vysvetlená v Používateľskej príručke 
v kapitole 5.1.2 IS 1.4 Vyhľadávanie, na strane  207. 

 
Vzor atribútového vyhľadávania: 
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Popis spôsobu využitia služby a jednotlivých krokov, vrátane grafického znázornenia. Popísať 
elektronické formuláre, resp. iné druhy formulárov, ktoré je potrebné vyplniť, resp. doložiť, aby 
bola služba vybavená kompletne, vrátane grafického znázornenia. 
 
Bez obmedzenia počtu znakov 

6.6 
Súvisiace 
služby a 
nutné 
prílohy pre 
komplexné 
vybavenie 
služby: 

služba nevyžaduje žiadne súvisiace služby a nutné prílohy 
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6.1 Názov 
elektronicke
j služby: 

Sprístupňovanie nástrojov rozvoja školskej pripravenosti 

6.2 
Používatelia 
elektronicke
j služby: 

zamestnanci inštitúcie verejnej správy (G2E), občan (G2C), inštitúcia verejnej správy (G2G) 

6.3 
Možnosti 
prístupu 
k službe: 

vlastný portál / webové sídlo: www.digiskola.sk  
 
služba je dostupná cez UPVS na adrese www.slovensko.sk  
 
služba je dostupná bez časového obmedzenia 
 

6.4 Odkaz 
na video 
príp. audio 
návod:  

Link na video/audio návod – bude doplnené 
 
 

6.5 Stručný 
popis 
a zoznam 
krokov 
vybavenia 
služby: 

eGOV služba: Sprístupňovanie nástrojov rozvoja školskej pripravenosti 
Cieľom elektronickej služby „Sprístupňovanie nástrojov rozvoja Školskej pripravenosti“ je 
poskytnúť rodičom, materským školám, základným školám a centrám pedagogicko-
psychologického poradenstva a prevencie jednotný nástroj pre rozvíjanie a diagnostikovanie 
školskej spôsobilosti detí. 
V rámci elektronickej služby „Sprístupňovanie nástrojov rozvoja Školskej pripravenosti“ bude 
implementovaný jednotný systém, ktorý poskytne všetkým materským a základným školám prístup 
k jednotnej metodike prípravy a posudzovania školskej spôsobilosti, vrátane materiálov, aktivít 
a vzdelávacích pomôcok pre použitie v materských školách. Systém umožní jednoduché 
vyhodnotenie školskej spôsobilosti pomocou jednotných testov, vytvorenie posudku školskej 
spôsobilosti dieťaťa a jeho následné publikovanie. 
 

 
 
Táto služba je podrobne popísaná v Používateľskej príručke v kapitole 5.1.3 IS Prístup 
k obsahu ŠS, IS 2.3 Diagnosti detí pre ŠS na strane 217 
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IS služba Prístup k obsahu školskej pripravenosti 
Služba umožní pedagogickým zamestnancom materských škôl, základných škôl, stredných škôl,  
rodičom, príp.  iným zamestnancom autentifikovaný prístup k nástrojom rozvoja školskej 
pripravenosti. 
 
Podobnejší popis k obsahu školskej pripravenosti sa nachádza v Používateľskej príručke 
v kapitole 5.1.3.1 Práca s osobným spisom dieťaťa na strane 217.  
 
Vzor osobného spisu dieťaťa: 
 

 
 
IS služba Prístup k edukačným materiálom digitálneho vzdelávacieho obsahu 
Služba umožní jednotný prístup k  edukačným materiálom pre rozvoj školskej spôsobilosti a pre 
komplexný rozvoj dieťaťa predškolského a mladšieho veku. Pedagogickí zamestnanci materských 
škôl a základných škôl, rodičia a externí experti tak získajú prístup ku: 

- interaktívnym edukačným aktivitám zameraným na rozvoj motoriky, zrakového vnímania 
a matematických predstáv, 

- interaktívnym edukačným materiálom zameraným na rozvoj kľúčových kompetencií a 
jazykových kompetencií v slovenskom a anglickom jazyku. 

Tieto materiály prinesú jednotnú metodiku vychádzajúcu zo Štátneho vzdelávacieho programu, 
ktorá umožní pedagogickým zamestnancom a rodičom dôkladne a komplexne rozvíjať školskú 
spôsobilosť dieťaťa a zároveň komplexne rozvíjať jeho osobnosť spôsobom a metódami 
adekvátnym veku. 
 
Služba bude dostupná na všetkých materských školách a  rodičom detí, ktoré materské školy 
navštevujú, aby mohli dieťa rozvíjať a pripravovať na školskú dochádzku aj v domácom prostredí. 
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IS služba Prístup k diagnostike detí pre školskú spôsobilosť 
Služba poskytne pedagogickým zamestnancom materských škôl a základných škôl ako aj 
nezávislým expertom prístup k diagnostickým hárkom pre zaznamenanie výsledkov 
diagnostického procesu školskej spôsobilosti. V súlade s platnou legislatívou pôjde o komplexnú 
diagnostika v oblastiach: reč, hrubá motorika, jemná motorika a pracovné zručnosti, zrakové 
vnímanie, lateralita, vnímanie priestoru, matematické predstavy, emocionálno-sociálna oblasť. 
Výstupom služby bude posudok školskej spôsobilosti dieťaťa, ktorý bude publikovaním 
sprístupnený rodičovi. Následne bude môcť rodič rozhodnúť o sprístupnení posudku základnej 
škole pre potreby rozhodnutia o zápise do I. ročníka či odklade povinnej školskej dochádzky alebo 
jeho ďalšom preskúmaní externým expertom/expertmi. 
 
Diagnostika dieťaťa je zaznamenaná v kapitole Binárne dokumenty ŠS a v kapitole Štruktúrované 
dokumenty ŠS.  
 
Kapitola 5.1.3.3 Binárne dokumenty ŠS je v Používateľskej príručke uvedená na strane 231 a časť 
Štruktúrované dokumenty ŠS sú vysvetlené v kapitole  5.1.3.4 na strane 245.  
 
Výber šablóny pozorovacieho hárku: 
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Vzor pozorovacieho hárku: 
 

 
 
IS služba Sprístupnenie poradenských informácií 
Služba umožní konzultácie a výmenu skúseností medzi pedagogickými zamestnancami 
materských a základných škôl a externými expertmi v oblasti rozvoja školskej pripravenosti 
a komplexného rozvoja osobnosti dieťaťa predškolského a mladšieho školského veku. Najmä 
v komplikovaných prípadoch umožní zdieľať konkrétne pedagogicko-výchovné skúsenosti. 
Zároveň umožní rodičom jednoducho vyhľadať rady či pomoc pri rozvoji školskej spôsobilosti 
a osobnosti ich dieťaťa či už formou všeobecnej diskusie alebo prostredníctvom sprostredkovania 
priamej komunikácie s konkrétnou materskou školou, základnou školou alebo Centrom 
pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie. 
 
Poradňa je podrobne popísaná v kapitole 5.1.4  IS Sprístupnenie poradenských informácií na 
strane 259.  
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Kapitola Priama komunikácia je vysvetlená v časti  5.1.4.5 Priama komunikácia na strane 284. 

 
 

 
6.6 
Súvisiace 
služby a 
nutné 
prílohy pre 
komplexné 
vybavenie 
služby: 

služba nevyžaduje žiadne súvisiace služby a nutné prílohy 
 
 

 

 

 

 

 

7. Kontaktujte nás 

Kontaktujte nás Centrum podpory prevádzky (callcentrum) poskytuje používateľom 
informačných systémov prevádzkovaných v Dátovom centre rezortu školstva  
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informácie, pomoc a technickú podporu. 
 
Organizácia: Datacentrum MŠVVaŠ SR 
Email:      helpdesk@iedu.sk  
Telefónne číslo:   0800 138 033 (bezplatné) 
Čas kedy je možné volať: Callcentrum je k dispozícii v pracovných dňoch 
od 7:30 hod. do 17:00 hod. 
https://www.iedu.sk/digipedia/elektronizacia_rs/Stranky/default.aspx  

 


