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Kritéria pre hodnotenie: 

NNaajjlleeppššiiaa  RRCCNNAA  
NNaajjlleeppššiiaa  LLCCNNAA  

NNaajjlleeppššíí  iinnššttrruukkttoorr  NNeettAAccaadd  RRCCNNAA  aa  LLCCNNAA  
MMiimmoorriiaaddnnaa  uuddaalloossťť  ((aakkttiivviittaa))  rrookkaa  

    

zzaa  rrookk  22000077  
 
 
 
 
Najlepšia RCNA: 
(hodnotí sa druhý polrok školského roka 2006/07 a prvý polrok 2007/08) 
   

• Celkový počet LCNA k termínu 31. 12. 2007 
• Počet učiacich LCNA k 31. 12. 2007 
• Počet inštruktorov LCNA, ktorí boli školení v roku 2007 (hodnotí sa celkový počet 

inštruktor/semester – to znamená, ak jeden inštruktor navštevoval v hodnotenom 
roku 2 semestre v RCNA, tak sa počíta 2x) 

• Počet inštruktorov s certifikáciou CCAI, ako aj celkový počet učiacich inštruktorov 
(ak učili aspoň jednu triedu v roku 2007) 

• Angažovanosť pri vyhľadávaní a otváraní nových LCNA 
• Úroveň podpory svojich LCNA (na základe odozvy z LCNA) 

o podpora pri riešení problémov 
o podpora výučby 
o podpora kvality vzdelávania 

• Angažovanosť v zapojovaní sa do projektu sponzorovaných kurzov a zavádzania 
nových vzdelávacích modulov 

• Angažovanosť a úspešnosť pri získavaní sponzorov a partnerov programu NetAcad 
• Úroveň spolupráce na spoločných akciách NetAcad v ČR/SR (napr. konferencie) 
• Úroveň, kvalita a vlastná iniciatívnosť pri budovaní a rozvoji NetAcad v SR 
• Kvalita propagácie NetAcad v príslušnom regióne (je potrebne aspoň prehľadovo 

dokladovať jednotlivé prezentačné aktivity) 
• Počet študentov: 

o celkovo zapojených do vzdelávania v roku 2007 
o počet úspešných absolventov v jednotlivých semestroch k termínu 

31. 01. 2008 
o počet absolventov všetkých štyroch semestrov k termínu 31. 01. 2008 

Pozn.: zvlášť vysoko je hodnotený počet absolventov s certifikátom CCNA 
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Najlepšia LCNA  
(hodnotí sa druhy polrok školského roka 2006/07 a prvý polrok 2007/08) 
 

• Počet študentov: 
o celkovo zapojených do vzdelávania k 31. 12. 2007 
o počet úspešných absolventov v jednotlivých semestroch k termínu 

31. 01. 2008 
o počet absolventov všetkých štyroch semestrov k termínu 31. 01. 2008 
o zvlášť vysoko je hodnotený počet absolventov s certifikátom CCNA 

• Počet inštruktorov s ukončeným vzdelaním pre jednotlivé semestre 
• Kvalita výučby a jej podpora 
• Angažovanosť v zapojovaní sa do projektu sponzorovaných kurzov a zavádzaniu 

nových vzdelávacích modulov  
• Angažovanosť a úspešnosť v získavaní sponzorov a partnerov projektu NetAcad 
• Ďalšie iniciatívy smerujúce k podpore výučby (príprava výučby, doplnkové aktivity 

skvalitňujúce a doplňujúce vedomosti, napr. exkurzie, spolupráca na projektoch, 
účasť na konferenciách atď.) 

• Úroveň spokojnosti študentov s organizáciou výučby a dosiahnuté výsledky 
• Kvalita a úroveň propagácie NetAcad v príslušnom regióne, meste, spádovej 

oblasti 
 
 
Najlepší inštruktor RCNA a najlepší inštruktor LCNA za rok 2007 
 

• Úroveň angažovanosti vo výučbe (prípravy, kvality výučby, práca so študentmi 
atď.) 

• Počet študentov odučených v roku 2007, ako aj celkový počet odučených 
študentov 

• Aktívna účasť na vzdelávacích a ďalších akciách NetAcad, úroveň dosiahnutého 
vzdelania v oblasti NetAcad (vrátane certifikácie vzdelania)  

• Úroveň využívania nových inovatívnych praktík pri výučbe študentov 
• Používanie prostriedkov smerujúcich k podpore výučby (príprava výučby, 

doplnkové aktivity prispievajúce ku skvalitneniu a doplneniu vedomostí, napr. 
spolupráca na projektoch, prezentácia NetAcad na konferenciách, workshopoch 
a pod.) 

• Ústretovosť, ochota, osobná erudícia a úroveň spokojnosti študentov 
 
 
Mimoriadna udalosť (aktivita) roka 
 

V uvedenej kategórií môže byť odmenená tak fyzická osoba, ako aj inštitúcia, ktorí sa 
výnimočnou aktivitou pričinia o ďalší rozvoj NetAcad v SR. 
 


