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Vec: Výzva na riešenie centrálnych

licencií firmy Microsoft

pre školy

Združenie základných škôl Slovenska dlhodobo upozorňuje na nutnosť riešenia situácie
ohľadom informatizácie školstva. Do škôl sa dostáva veľa výpočtovej techniky z rôznych zdrojov. Školy
sú viac menej odkázané na vlastné zdroje ohľadom nákupu licencií na softvér.
V minulosti sa školám podarilo odstrániť zo škôl nelicencované softvéry. Stalo sa tak vďaka
legalizácii starších programov, alebo priamo zakúpením licencií školami, 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.
-Situáda le kritická a nerrešítelná VJ rámci rozpočtov škôl Obrovské ftnarrčné, 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.
Informačno-komunikačné technológie sa stali prostriedkom modernizácie vzdelávacieho procesu, no
tiež nástrojom zefektívnenia riadenia škôl, zlepšenie komunikácie s rodičmi a celkovej debyrokratizácie.
Čoraz viac sa používa eTestovanie žiakov, či už v rámci celonárodných testov, ale priamo v škote.
Mnohé školy riešia prostredníctvom IKTtechnológií komunikáciu so žiakmi, zadávaním projektov, úloh,
vysvetlenia učiva v čase choroby žiaka.
Skolabovanie tohto systému, by okrem zníženia kvality vzdelávania znamenalo v radoch učiteľov
aj demotiváciu a stratu, aj tak už otrasenej dôvery v školský systém. Podla nás problém je nutné riešiť
centrálne.Jebeškelv
na to prostriedkv nemajú. Ak ai odstraňujú tento vážny problém, je to za cenu
vysokých nákladovaneefektívneho
využívania skromných finančných zdrojov. Ešte raz chceme
zdôrazniť snahu škôl získavať informačno-komunikačné technológie a vybavenie z mimorozpočtových
zdrojov s následným problémom aktuálnej softvérovej podpory.
Žiadame ministerstvo, aby vstúpilo do rokovania s firmou Microsoft a vyjednalo 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.
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