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Vážená pani riaditeľka, vážený pán riaditeľ, 

V Bratislave, 23.9.2020 

vaši kolegovia učitelia a zverení žiaci končia školský rok, ktorý nám vďaka mimoriadnym 

výzvam zrejme nadlho utkvie v pamäti. Jednou z výziev tohto školského roku bolo aj 

intenzívne využívanie výpočtovej techniky a internetu.  

Aby Vaši učitelia a žiaci prácu s informačnými a komunikačnými technológiami a pohyb 

na internete čo najlepšie zvládli, už 4. mája 2020 sme spustili 9. ročník IT Fitness testu 

– najväčšieho on-line testovania digitálnych zručností bezplatne pre učiteľov a žiakov,

i iných občanov, aby si overili svoje digitálne zručnosti a napravili nedostatky.

Navrhujeme Vám osloviť Vašich kolegov učiteľov, aby požiadali žiakov svojich tried 

o vyplnenie IT Fitness testu 2020 ešte do konca školského roka a najmä aby si ho

i sami vyplnili. Respondenti, ktorí vyplnia test do 31.7.2020 (teda i cez letné prázdniny)

získajú elektronický certifikát s vyhodnotením úrovne svojich zručností. Neskôr sa dá

otestovať bez certifikátu. Účasť na teste i najlepšie umiestnenie následne vyhodnotíme.

IT Fitness test si vaši učitelia a žiaci môžu zdarma urobiť na: https://itfitness.sk/sk/. 

Ak poveríte niektorého z Vašich učiteľov, alebo IT administrátora školy, aby vopred v IT 

Fitness teste pre Vašu školu vyplnil aj mená tried, budú mať triedni učitelia aj prehľad 

o digitálnych zručnostiach ich žiakov a budú im vedieť pomôcť. Inak je IT Fitness test

dôverný a každý dostane svoje výsledky len do vlastných rúk.

Aktuálne sa otestovalo už 20 000 respondentov! Veríme, že spolu dáme učiteľom 

i žiakom Vašej školy šancu zlepšovať sa v digitálnych zručnostiach, vyhýbať sa nástrahám 

na internete a že Vaše škola bude môcť smelo hľadieť v ústrety digitálnej budúcnosti.  

S úctou, 

PhDr. Romana Kanovská        Ing. Mário Lelovský 

riaditeľka predseda výkonného výboru 
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