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Úvod 

Tento dokument je súčasťou implementačného návrhu stratégie pripraveného v rámci projektu „Tvorba 

verejnej stratégie vzdelávania a prípravy pracovnej sily pre potreby IT sektora v regióne Košického kraja“ 

(kód projektu: 314011L929) a približuje implementačné konkrétne odporúčania pre strategickú 

kategóriu Q – Vyššia kvalitatívna úroveň vzdelávania. Je prílohou Katalógu aktivít pre verejnú stratégiu 

vzdelávania a prípravy pracovnej sily pre potreby IT sektora v regióne Košického kraja (dokument 

L929O400). 

Máme za to, že problematika skvalitnenia oblasti vzdelávania je jadrom navrhovanej stratégie a preto 

sme si dovolili pripraviť sadu konkrétnych odporúčaní, ktoré považujeme za potrebné realizovať, aby 

došlo k cieľov strategickej kategórie Q v rámci stratégie. 

Navrhnuté odporúčania sú kategorizované podľa špecifických cieľov kategórie Q a zahŕňajú 

odporúčania pre regionálnu ako aj pre národnú úroveň. Dokument má odporúčací charakter. 

Navrhované aktivity nie sú úplným portfóliom aktivít možných pre dosiahnutie všetkých cieľov 

kategórie Q, ale predstavujú aktivity, ktoré tvorcovia stratégia považujú za vhodné, dôležité 

a implementovateľné v tejto oblasti. 
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Strategická kategória Q – Vyššia kvalitatívna úroveň 
vzdelávania 

Svetové trendy ovplyvnia aj náš región. Zmena systému vzdelávania na školách v regióne by sa 

mala zamerať na rozvoj zručností žiakov, kritického myslenia a postojov uplatniteľných v 

ďalšom živote s cieľom lepšie ich nasmerovať na IT odvetvie, ako aj na podporu učiteľov 

pripravujúcich žiakov pre toto odvetvie. 

Špecifické ciele kategórie 

Q-1 Podporiť inovácie foriem vzdelávania a využívanie aktivizačných vyučovacích metód na školách 

(zamerané na znalosti, zručnosti, tvorivosť, kooperáciu, sebavzdelávanie, kritické myslenie 

a postoje žiakov a študentov pre život v digitálne transformujúcej sa spoločnosti a na zvýšenie 

ich záujmu o povolanie v IT odvetví) 
 

Q-2 Podporiť inovácie obsahu vzdelávania v technických a prírodovedných odboroch (zamerané na 

znalosti, zručnosti, tvorivosť, kritické myslenie, kooperáciu, sebavzdelávanie a postoje žiakov 

a študentov pre život v digitálne transformujúcej sa spoločnosti a na zvýšenie ich záujmu 

o povolanie v IT odvetví) 
 

Q-3 Podporiť flexibilný prístup škôl v regióne k zmenám potrieb trhu práce a k rýchlemu vývoju v IT 

cestou rozvoja infraštruktúry, znalostných zdrojov a komunikačných platforiem zameraných na 

podporu digitalizácie 
 

Q-4 Vybudovať regionálny motivujúci systém celoživotného vzdelávania zameraný na získanie 

portfólia kompetencií pre digitálnu ekonomiku 
 

Q-5 Navrhnúť a podporiť nový systém riadenia škôl a financovania škôl tak, aby umožňoval 

modernizáciu, inováciu a digitalizáciu vzdelávania 
 

Q-6 Navrhnúť a podporiť zmeny pre skvalitnenie prípravy na učiteľské povolanie, so špecializáciou 

na STEM a IT predmety 
 

Q-7 Podporiť zvýšenie atraktivity učiteľského povolania v regióne, najmä v špecializácii na STEM 

predmety 
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Cieľ Q-1 Podporiť inovácie foriem vzdelávania 
a využívanie aktivizačných vyučovacích metód 
na školách 

Odporúčania: 

1. Efektívne využívať digitálnu didaktickú techniku (IT nástroje) vo vyučovaní. 

2. Využívať aj dištančnú formu vyučovania (e-vzdelávanie). 

3. Efektívne a bezpečne využívať digitálne komunikačné a kolaboratívne nástroje vo vyučovaní 

(internet, cloud). 

4. Využívať prácu žiakov/študentov v dvojiciach alebo malých tímoch na vyučovaní. 

5. Využívať aktivizačné vyučovacie metódy (konštruktivizmus, konštrukcionizmus, bádateľské 

metódy, problémové metódy, projektové metódy, obrátená výučba). 

6. Dodržiavať individuálny prístup ku žiakom/študentom v závislosti od ich individuálnych 

potrieb a špeciálnych potrieb (výber vlastného projektu, preferencia učebného štýlu, zdravotné 

znevýhodnenie, sociálne prostredie). 

7. Podporiť inovačné myslenie žiakov/študentov aj učiteľov. 

8. Podporiť voliteľné motivačné predmety, zamerané na zvýšenie záujmu o IT odbor. 

9. Podporiť projekty žiakov/študentov ZŠ, SŠ, VŠ v spolupráci s IT firmami, napr. aj ročníkové 

a záverečné práce. 

10. Využívať exkurzie, stáže, výmenné pobyty pre žiakov/študentov. 

11. Podporiť mimoškolské aktivity žiakov/študentov ZŠ, SŠ, VŠ v regióne (semináre, záujmové 

krúžky, hackathony, súťaže, konferencie, výstavy, odborná a vedecká činnosť, komunita). 

12. Podporiť zapojenie rodičov do výchovno-vzdelávacieho procesu. 
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Cieľ Q-2 Podporiť inovácie obsahu vzdelávania 
v technických a prírodovedných odboroch 

Lepšia príprava pre život v digitálne transformujúcej sa spoločnosti si vyžaduje zvýšiť orientáciu 

školy na prax, teda väčší dôraz na základnú digitálnu gramotnosť (základné praktické zručnosti) a menší 

dôraz na konceptuálne porozumenie (vedomosti). Základná digitálna gramotnosť dnes by nemala byť 

iba obsahom štúdia predmetu Informatika na ZŠ a SŠ, ale mala by sa chápať ako prierezová téma vo 

všetkých študijných odboroch a predmetoch. Cieľom výchovy a vzdelávania pre ZŠ a SŠ v takto chápanej 

tematickej oblasti Základná digitálna gramotnosť je: pracovať s technikou/technológiou efektívne 

a bezpečne. Základná digitálna gramotnosť vytvára predpoklady pre zvládnutie trendov digitálnej 

transformácie spoločnosti na úrovni bežného používateľa, napr.: 

• Práca s lokálnymi IT nástrojmi (hardvér, operačný systém, aplikačný softvér, počítačová sieť). 

• Práca so vzdialenými IT nástrojmi a vzdialenými IT službami (internet, cloud, SOA). 

• Práca s dátami (dátové súbory, databáza, veľké dáta, dátová analytika). 

• Práca s nástrojmi s prvkami umelej inteligencie (strojové učenie, rozpoznávanie, komunikácia). 

• Používanie internetu vecí (smart city, smart industry). 

• Práca v automatizovanom prostredí (algoritmizácia úloh, robotika). 

• Kybernetická bezpečnosť z pohľadu používateľa. 

• Interoperabilita z pohľadu používateľa (konektivita, komunikácia, informačné systémy, dáta). 

• Elektronická komunikácia s podnikateľmi, verejnou správou, územnou samosprávou. 

Lepšia príprava pre uplatnenie sa v IT odvetví rozvíja už získanú základnú digitálnu gramotnosť 

a pri potrebnom zvýšení orientácie školy na prax kladie dôraz na pokročilú digitálnu gramotnosť 

(pokročilé praktické zručnosti) a konceptuálne porozumenie odboru (vedomosti), čo je aj stručnou 

charakteristikou študijného odboru/predmetu Informatika pre SŠ a VŠ. Základným cieľom výchovy 

a vzdelávania v informatike je: pracovať s technikou/technológiou efektívne a bezpečne; rozumieť, ako 

technika funguje. Pokročilá digitálna gramotnosť je spôsobilosťou pre prácu používateľa-špecialistu v 

IT odvetví a spôsobilosťou pre obsluhu IT infraštruktúry. Informatika by mala (rovnomerne) pokrývať 

3 hlavné smery: počítačové inžinierstvo, počítačovú vedu, dátovú vedu. Konceptuálne porozumenie 

odboru spolu s pokročilou digitálnou gramotnosťou je spôsobilosťou pre prácu vo vývoji a riadení IT 

infraštruktúry a IT služieb. Súčasťou obsahu vzdelávania majú byť sociálne (mäkké) zručnosti 

a podnikateľské spôsobilosti, ako aj tvorivosť a invenčnosť. Trendy digitálne transformujúcej sa 

spoločnosti a trendy zachytené vo víziách IT odvetvia, v politikách SR1 a EÚ2: 

• Vzdialené IT nástroje (aj vysokovýkonné) a vzdialené IT služby (cloud, SOA, HPC). 

• Uprednostnenie softvérových riešení pred hardvérovými riešeniami. 

• Posun od striktnej špecializácie k väčšej generalizácii (full-stack developer). 

 

1 Stratégia digitálnej transformácie Slovenska, Národná koncepcia informatizácie verejnej správy 

2 Investičný program Digitálna Európa 
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• Integrácia hardvérových a softvérových pozícií. 

• Spolupráca vývojárskych a prevádzkových tímov pre naplnenie potrieb zákazníka (DevOps). 

• Dáta (dátové súbory, databáza, veľké dáta, dátová analytika). 

• Umelá inteligencia (strojové učenie, rozpoznávanie, komunikácia, agent). 

• Internet vecí a masívna automatizácia, robotizácia (smart city, smart industry). 

• Kybernetická bezpečnosť. 

• Interoperabilita (konektivita, komunikácia, dátové formáty, informačné systémy). 

• Komplexné riešenia (IT ako nástroj pre rôzne biznis modely). 

• Ekologicky šetrné riešenia (znižovanie spotreby energie, recyklácia odpadu, nové materiály). 

• Regionálne projekty a trhy (EÚ, stredná Európa). 

Skladba predmetu/odboru Informatika je náročná úloha z pohľadu odborného aj metodického. Nie 

všetko, čo škola učí, je užitočné pre prax alebo ďalšie štúdium. Nie všetko, čo IT firmy odporúčajú škole 

je dobrou voľbou odbornou vo viacročnom horizonte alebo dobrou voľbou metodickou z pohľadu 

didaktiky odboru. Škola musí identifikovať perspektívne technologické trendy v odbore, ktoré čo 

najskôr zakomponuje do obsahu a zároveň musí byť konzervatívna, aby odbor mal stabilný a overený 

základ. 

Odporúčania: 

1. Navrhnúť a podporiť inováciu školských vzdelávacích programov MŠ, ZŠ, SŠ v regióne 

a študijných programov VŠ v regióne (podľa popisu tejto cieľovej kategórie Q), najmä v STEM 

predmetoch a so zameraním na spôsobilosti absolventa požadované trhom práce, nie so 

zameraním na konkrétne špecializácie/kvalifikácie. 

2. Na základe návrhu inovácie školských vzdelávacích programov MŠ, ZŠ, SŠ v regióne navrhnúť 

potrebné zmeny štátnych vzdelávacích programov MŠ, ZŠ, SŠ v relevantných 

študijných/učebných odboroch, najmä v STEM predmetoch a so zameraním na spôsobilosti 

absolventa požadované trhom práce, nie so zameraním na konkrétne špecializácie/kvalifikácie. 

3. Podporiť obohatenie vzdelávacieho obsahu pre ZŠ, SŠ, VŠ v regióne o mäkké zručnosti 

a podnikateľské spôsobilosti. 

4. Podporiť obohatenie vzdelávacieho obsahu pre ZŠ, SŠ, VŠ v regióne o prvky tvorivosti 

a invenčnosti. 

5. Podporiť previazanie vzdelávacieho obsahu pre ZŠ, SŠ, VŠ v regióne s národnými 

a medzinárodnými štandardami kvalifikácií (Národná sústava povolaní, Národná sústava 

kvalifikácií) a podporiť aktualizáciu týchto štandardov. 

6. Podporiť vykonávanie prijímacích skúšok na každej SŠ, VŠ v regióne, aby sa udržala minimálna 

požadovaná kvalita prijatých žiakov/študentov. 
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7. Podporiť celoplošné testovanie žiakov/študentov ZŠ, SŠ, VŠ v regióne z IT znalostí a zručností 

(IT fitness test). 

8. Podporiť význam a využívanie otvorených IT riešení vo vzdelávaní (otvorený hardvér, otvorený 

softvér, otvorené API, otvorené dáta). 

Cieľ Q-3 Podporiť flexibilný prístup škôl v regióne 
k zmenám potrieb trhu práce a k rýchlemu vývoju 
v IT cestou rozvoja infraštruktúry, znalostných 
zdrojov a komunikačných platforiem zameraných 
na podporu digitalizácie 

Odporúčania: 

1. Podporiť každoročné revízie školských vzdelávacích programov ZŠ, SŠ a študijných programov 

VŠ vzhľadom na zmeny potrieb trhu práce a rýchly vývoj v IT, s prihliadnutím na vzájomný súlad 

štátnych a školských vzdelávacích programov. 

2. Podporiť každoročné revízie štátnych vzdelávacích programov ZŠ, SŠ podľa stanoviska 

príslušného poradného orgánu a profesijných organizácií vzhľadom na zmeny potrieb trhu 

práce a rýchly vývoj v IT, s prihliadnutím na vzájomný súlad štátnych a školských vzdelávacích 

programov. 

3. Podporiť modernizáciu ZŠ, SŠ, VŠ v regióne, najmä technické a technologické vybavenie, 

potrebné k napĺňaniu školských vzdelávacích programov alebo študijných programov, 

s prihliadnutím na technický a technologický pokrok v praxi a vo vede. 

4. Vytvoriť komunikačnú platformu a podporiť komunikáciu medzi zamestnávateľmi a školami 

v regióne; medzi školami navzájom v smere od vyšších stupňov vzdelávania k nižším (VŠ → SŠ 

→ ZŠ → MŠ). Podporiť informovanie učiteľov a výchovných/kariérnych poradcov ZŠ, SŠ o IT 

odvetví. 

5. Podporiť záujem ZŠ, SŠ o praktické vyučovanie a záujem SOŠ o duálne vzdelávanie. 

6. Podporiť vznik znalostných centier vo firmách v regióne a OpenLab/Hackerspace v SŠ, VŠ. 

Podporiť sprístupňovanie znalostných centier a OpenLab/Hackerspace iným firmám, školám, 

žiakom/študentom, odbornej verejnosti, laickej verejnosti. 
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7. Podporiť kluby učiteľov, semináre, konferencie, výstavy, zamerané na inovácie vo vyučovaní, 

najmä pre učiteľov špecializácií STEM a IT predmetov. 

8. Podporiť otvorené vzdelávanie (tvorbu a používanie otvorených vzdelávacích zdrojov). 

9. Podporiť kvalitnú správu IT infraštruktúry v ZŠ, SŠ, VŠ s adekvátnym financovaním, pomocou 

vlastných odborných zamestnancov školy alebo externým dodávateľom IT služieb. Správa IT 

infraštruktúry v škole nie je súčasťou výchovno-vzdelávacej činnosti pedagogického 

zamestnanca. 

Cieľ Q-4 Vybudovať regionálny motivujúci systém 
celoživotného vzdelávania zameraný na získanie 
portfólia kompetencií pre digitálnu ekonomiku 

Odporúčania: 

1. Podporiť racionalizáciu siete SŠ v regióne (počet SŠ, druh SŠ, študijný/učebný odbor SŠ) 

v prospech nedostatkových odborov na trhu práce. 

2. Podporiť rast limitov na prijatých žiakov 1. ročníka SŠ s nedostatkovým odborom na trhu práce 

v regióne a tým rast počtu absolventov SŠ v týchto odboroch. 

3. Podporiť počet prijatých študentov 1. ročníka VŠ s nedostatkovým odborom na trhu práce 

v regióne a tým počtu absolventov VŠ v týchto odboroch. Počet absolventov 1. stupňa (Bc.) by 

mal byť vyšší, počet absolventov 2. stupňa (Mgr./Ing.) nižší a počet absolventov 3. stupňa (PhD.) 

ešte nižší. 

4. Podporiť ponuku programov celoživotného vzdelávania s nedostatkovým profilom absolventa 

na trhu práce v regióne a podporiť počet absolventov týchto programov. Podporiť zmenu 

programov celoživotného vzdelávania zo zamerania na konkrétne špecializácie 

/kvalifikácie/profesie na zameranie na spôsobilosti absolventa požadované trhom práce. 

5. Podporiť zvyšovanie profesijných spôsobilostí pracovnej sily využívaním e-vzdelávania 

a čiastkových kvalifikácií, overovanie spôsobilosti na základe národných a medzinárodných 

štandardov kvalifikácií (Národná sústava povolaní, Národná sústava kvalifikácií). 

6. Podporiť inovačný potenciál IT odvetvia v regióne aktivitami pre firmy aj jednotlivcov, 

zameranými na tvorivosť, invenčnosť, podnikavosť, spoluprácu. 

7. Podporiť spoluprácu v národných a medzinárodných projektoch medzi školami a firmami, napr. 

v investičnom programe Digitálna Európa. 
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Cieľ Q-5 Navrhnúť a podporiť nový systém riadenia 
škôl a financovania škôl tak, aby umožňoval 
modernizáciu, inováciu a digitalizáciu vzdelávania 

Odporúčania: 

1. Navrhnúť a podporiť zmeny v zákonoch: 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon), 

51/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave, 138/2019 Z. z. o pedagogických 

zamestnancoch a odborných zamestnancoch, 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve 

a školskej samospráve, 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských 

zariadení, 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme, 553/2003 Z. z. o odmeňovaní 

niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, 131/2002 Z. z. o vysokých 

školách, 269/2018 Z. z. o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania, ďalších 

súvisiacich predpisoch – aby sa racionalizovalo riadenie škôl, financovanie škôl a odmeňovanie 

pedagogických a odborných zamestnancov škôl. Riadenie a financovanie školy má spadať pod 

jeden rezort, pod jeden nadriadený orgán. Financovanie školy má zohľadňovať kvalitu školy, 

dopyt po absolventoch odboru na trhu práce. Odmeňovanie pedagogických a odborných 

zamestnancov školy má zohľadňovať kvalifikáciu, produktivitu práce, kvalitu práce, priemerný 

plat v danom odbore mimo školy. Priemerný plat učiteľa STEM predmetov, špeciálne IT 

predmetov (Informatika a informatické odborné predmety) musí byť zrovnateľný 

s priemerným platom špecialistu v IT odvetví, za predpokladu rovnakej kvantity a kvality práce. 

Neadekvátne odmeňovanie prispieva k nedostatku učiteľov STEM a IT predmetov, pri celkovom 

prebytku všetkých učiteľov. 

2. Podporiť lepšie rozvrhnutie práce pedagogického zamestnanca a odborného zamestnanca 

školy, aby sa zvýšila produktivita práce, napr. 4 dni vyučovania + 1 deň príprava a tvorivá 

činnosť, alebo úprava prestávok medzi vyučovacími hodinami a dozory v škole. 

3. Podporiť zmiešané financovanie platu učiteľa STEM a IT predmetov – škola spolu s IT odvetvím 

(sponzor, firma, konzorcium, klaster, projekt, grant). 

4. Podporiť aktívnu účasť zástupcov IT firiem v riadení školy (školská rada, správna rada). 

5. Navrhnúť a podporiť zmeny v zákonoch: 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon), 

51/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave, ďalších súvisiacich predpisoch – aby sa 

odstránili prekážky pre duálne vzdelávanie v IT odvetví (praktické vyučovanie SOŠ vo firme z IT 

odvetvia). 
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6. Podporiť hodnotenie kvality ZŠ, SŠ, VŠ v regióne na základne medzinárodných štandardov 

kvality školy a trhu vzdelávania. 

7. Podporiť racionalizáciu siete SŠ v regióne (počet SŠ, druh SŠ, študijný/učebný odbor SŠ) na 

základe hodnotenia kvality školy a trhu vzdelávania. 

8. Podporiť racionalizáciu siete VŠ v regióne (počet VŠ, študijné odbory VŠ) na základe kvality a 

potrieb trhu práce, v prospech nedostatkových odborov. Podporiť zmenu hodnotenia kvality VŠ, 

aby nedominoval počet vedeckých kategorizovaných publikácií, ale aby boli splnené 

medzinárodne štandardy, najmä kvalita vzdelávania a kvalita výskumu. 

Cieľ Q-6 Navrhnúť a podporiť zmeny pre 
skvalitnenie prípravy na učiteľské povolanie, 
so špecializáciou na STEM a IT predmety 

Odporúčania: 

1. Podporiť zadefinovanie kvalifikácie a kvality učiteľského povolania (pedagogického 

a odborného zamestnanca školy) pomocou národných a medzinárodných štandardov 

kvalifikácií (Národná sústava povolaní, Národná sústava kvalifikácií), preukázania odbornej 

spôsobilosti, preukázania tvorivej činnosti. 

2. Podporiť rast kvality učiteľských študijných programov, rast kvality VŠ s učiteľskými študijnými 

programami a rast kvality absolventov VŠ v učiteľských študijných programoch (najmä 

v špecializácii STEM predmetov a pre povolania v IT odvetví), na základe štandardov pre 

kvalifikáciu a kvalitu učiteľského povolania. 

3. Podporiť obmedzenie získavania niektorých kvalifikácií pre pedagogických a odborných 

zamestnancov škôl inými inštitúciami ako VŠ (napr. Metodicko-pedagogické centrum), kvôli 

neakceptovateľne nízkej kvalite vzdelávania. 

4. Podporiť prísnejšiu kontrolu kvality poskytovaného vzdelávania profesijného rozvoja 

pedagogických a odborných zamestnancov škôl u všetkých poskytovateľov. 

5. Podporiť pravidelné získavanie odbornej spôsobilosti a overovanie odbornej spôsobilosti 

rôznymi organizáciami celoživotného vzdelávania a profesijnými organizáciami v danom 

odbore; akceptovanie takto získanej odbornej spôsobilosti pre kvalifikáciu a profesijný rozvoj 

pedagogického alebo odborného zamestnanca školy, na základe národných alebo 

medzinárodných štandardov kvalifikácií alebo osvedčení o odbornej spôsobilosti, 

medzinárodne uznávaných odborných certifikátov, najmä v špecializácii STEM predmetov a pre 
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špecializácie v IT odvetví. Zrejme bude treba odstrániť prekážku príliš silných kritérií na učiteľa 

profesijného rozvoja (zákon 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných 

zamestnancoch), aby vzdelávanie mohlo byť poskytované aj odborníkmi z praxe mimo 

učiteľského povolania. 

6. Podporiť mobility pre študentov VŠ, najmä učiteľských študijných programov. 

7. Podporiť mobility pre učiteľov VŠ v učiteľských študijných programoch, najmä pre špecializácie 

STEM a IT predmetov. 

8. Podporiť otvorené vzdelávanie (tvorbu a používanie otvorených vzdelávacích zdrojov). 

Cieľ Q-7 Podporiť zvýšenie atraktivity učiteľského 
povolania v regióne, najmä v špecializácii na STEM 
predmety 

Odporúčania: 

1. Podporiť zmenu odmeňovania pedagogických a odborných zamestnancov škôl smerom 

k trhovejším princípom odmeňovania – nízka základná mzdová tarifa, diferencovaný príplatok 

podľa kvalifikácie, diferencovaný príplatok podľa odboru, diferencovaný príplatok podľa 

produktivity a kvality učiteľa a iné príplatky. Priemerný plat učiteľa STEM predmetov, špeciálne 

IT predmetov (Informatika a informatické odborné predmety) musí byť zrovnateľný 

s priemerným platom špecialistu v IT odvetví, za predpokladu rovnakej kvantity a kvality práce. 

2. Podporiť formu zmiešaného odmeňovania pedagogického a odborného zamestnanca školy – 

časť platu zo školy a časť platu z IT odvetvia (sponzor, firma, konzorcium, klaster, projekt, 

grant), najmä v špecializáciách STEM a IT predmetov. 

3. Podporiť zverejňovanie pracovných ponúk pre učiteľov STEM predmetov, špeciálne IT 

predmetov nie len na webovom sídle školy/zriaďovateľa a na portáli pre školstvo 

(https://www.edujobs.sk), ale aj na portáloch pre pracovné ponuky v IT odvetví. 

4. Podporiť pravidelnú odbornú prax učiteľov ZŠ, SŠ, VŠ vo svojom odbore (najmä v IT odvetví), 

mimo školy, s garanciou pracovného miesta po návrate do školy. 

5. Podporiť mobility (odbornú a jazykovú stáž) pre učiteľov ZŠ, SŠ, VŠ, najmä pre špecializácie 

STEM a IT predmetov, v cudzojazyčnom prostredí. 

6. Podporiť pedagogických a odborných zamestnancov škôl (najmä STEM a IT predmetov) 

rôznymi nefinančnými benefitmi, ako v IT odvetví. 

https://www.edujobs.sk/

