
Elektronizácia učebníc 

Digitalizáciu učebných zdrojov začalo Ministerstvo školstva SR už pred pár 

rokmi portálom www.eaktovka.sk. Keďže s touto iniciatívou začali neskôr ako s 

reformou, stihli uverejniť v digitálnej podobe iba novšie vydané učebnice. Škola  

sa preto rozhodla zdigitalizovať ostatné učebnice a umožniť ich používanie 

žiakom. Digitalizované budú iba učebnice druhého stupňa, teda ročníky 5. - 9. 

Prvý stupeň zostáva bez zmeny. 

ŠKOLA DÁVA MOŽNOSŤ, NIČ NEPRIKAZUJEME A VŠETKO JE DOBROVOĽNÉ! 

Pre žiakov ale aj rodičov ponúkame 3 alternatívy. 

1. Nič sa nemení a všetko zostane ako doteraz. Žiak sa bude doma aj v škole 

učiť z učebníc. Učebnice si bude nosiť tak ako doposiaľ so sebou. 

2. Žiak si na hodine informatiky stiahne na kľúč všetky učebnice v elektronickej 

podobe. Doma sa bude učiť na svojom počítači z elektronických učebníc a 

papierové učebnice si nechá v škole.  

3. Opačná možnosť. Žiak si nechá papierové učebnice doma a do školy si 

donesie tablet, kde bude mať uložené učebnice v elektronickej podobe. Nikto 

nikomu neprikazuje kupovať tablet. Všetko je dobrovoľné a na vlastnú 

zodpovednosť žiakov aj rodičov. Výrazne preto neodporúčame využívať 

napríklad iPad, ktorého cena často presahuje aj 500 €. Na základné používanie 

budú pravdepodobne dostačujúce zariadenia v cenovej hladine od 100 - 150 €. 

Upozorňujeme rodičov, aby sa nedali zmanipulovať deťmi, že im musia kúpiť 

tablet! 

Ďalšie odpovede na otázky, ktoré odzneli na stretnutí Rady rodičov. 

Pre triedu nebude povinné jednotné rozhodnutie. Môže teda nastať situácia, že 

v triede si bude 15 detí naďalej nosiť učebnice, 10 sa bude učiť doma z 

elektronických a 3 si budú nosiť do školy tablet. 

Počítač má doma takmer každý žiak druhého stupňa. Do školy tak bude nosiť 

iba zošity a bežné školské potreby (pero, ceruzku, pravítko atď.). Tablet nebude 

možné používať ako náhradu za zošiť !  



Čítačka kníh asi nebude vhodná. Materiály sú digitalizované farebne a vo 

formáte PDF. 

Notebook alebo netbook. Ide o individuálne posúdenie. Notebook s veľkou 

pravdepodobnosťou nie, pretože by to nebolo  žiadne uľahčenie. Váha 

notebooku môže byť aj 3 kg. Pri netbookoch záleží či splnia základnú 

podmienku- musia vydržať prevádzku z batérie po celú dobu vyučovania, teda 

približne 6 hodín.  

Po skončení digitalizácie uvidíme, akú veľkú diskovú/pamäťovú kapacitu bude 

musieť mať zariadenie. To bude prvá podmienka. Druhou podmienkou bude 

displej s veľkosťou minimálne 7" a poslednou výdrž na batériu minimálne 6 

hodín. Všetky tieto parametre budú pravdepodobne spĺňať zariadenia v 

cenovej hladine 100 - 150 €.  

Zdravotné riziko. Zo zdravotného hľadiska je jedno, či žiak pozerá 10 minút 

počas hodiny do knihy pred sebou alebo do tabletu pred sebou. Navyše 

obrazovka tabletu je technologicky niečo úplné iné ako obrazovka monitora.   

 


