
 

OPENLAB: HACKLI SME ŠKOLSKÝ SYSTÉM 
OpenLab je vzdelávací program pre školy vytvorený odborníkmi z top slovenských firiem na 
princípoch open source a partnerského prístupu. Pod vedením odborníka z praxe 
LabMastra, študenti v rámci vyučovania pracujú v tímoch na reálnych projektoch s firmami 
- partnermi OpenLab-u, pričom získavajú mäkké zručnosti a digitálne zručnosti v 
technológiách 21. storočia. 

Prečo to robíme? 

Veríme, že otvorený prístup a kvalitné vzdelanie sú základom úspechu jednotlivca ako aj 
prosperujúcej spoločnosti. Uvedomujeme si, že ak chceme niečo zmeniť, musíme ísť 
príkladom. Naša motivácia vyplýva z 3 základných dôvodov: 

● Celospoločenský rozvoj: Všetko, čo robíme zdieľame verejne, tak, aby aj školy mimo 
nášho okruhu mohli sami adaptovať princípy OpenLabu. Inšpirovali sme sa filozofiou 
open source z IT sveta. 

● Učenie praxou: Študentov vedieme k tímovej spolupráci, ktorá im pomôže riešiť 
skutočne problémy. Študenti pracujú priamo v spolupráci s firmami v teréne a s ich 
najlepšími odborníkmi. 

● Rozvoj talentu: Chceme vytvárať šikovné tímy, pretože sme presvedčení o tom, že 
skutočne veľké problémy dokážu vyriešiť hlavne vzájomne zladené tímy. 

Čím sme výnimoční? 

● Partnerský prístup dáva študentom slobodu, ktorú vyvažujú zodpovednosťou. 
● LabMaster je mentor s expertízou, ktorý nastavuje rámce a sprevádza študentov pri 

dosahovaní míľnikov. 
● Projektové princípy - po teoretickej fáze sú študenti rozdelení do tímov, v ktorých v 

spolupráci s firmami tvoria konkrétny projekt pre zákazníka. 
● Problem driven princíp učenia, ktorý vedie študentov ku kritickému mysleniu s 

cieľom vyriešiť konkrétne problémy. 
● Učebný blok je základný a „open source“ dokument, z ktorého sa študenti učia. 
● Dôraz na samoštúdium - študenti trávia 80% času samoštúdiom a tímovou prácou. 

20% teórie slúži iba ako odrazový mostík. 

Ako OpenLab prebieha? 

Každý OpenLab má svojho Lab Mastra – je to mentor s expertízou, ktorý nastavuje rámce a 
sprevádza študentov pri dosahovaní ich míľnikov. Po teoretickej fáze sú študenti rozdelení do 
tímov, v ktorých v spolupráci s firmami a ich zadaniami tvoria už konkrétny projekt pre 
zákazníka. Pri práci so študentmi je aplikovaný princíp učenia, ktorý vedie študentov ku 
kritickému mysleniu s cieľom vyriešiť konkrétne problémy. Kladie sa tu veľký dôraz na 
samoštúdium – študenti trávia 80 % času samoštúdiom a tímovou prácou. 20 % teórie tu pre 
nich predstavuje iba odrazový mostík k zvyšným aktivitám. V OpenLaboch študenti trávia 7 



 
hodín týždenne – z toho 5 hodín počas školy a 2 hodiny strávia vo firme, ktorá s OpenLabom 
spolupracuje. 

Akú máme víziu? 

OpenLab postupne rozširujeme ako neziskový vzdelávací projekt s cieľom otvoriť OpenLab-y 
zamerané na rôzne IT technológie na čo najväčší počet škôl vo všetkých slovenských 
regiónoch. Veríme, že OpenLab bude natoľko úspešný, že sa stane štandardom 
vzdelávania na Slovensku. 

Ako vyzerá OpenLab v školskom roku 2019-2020? 

OpenLab dnes úspešne prebieha na 3 školách v Bratislave, Kysuckom Novom Meste a 
Košiciach, kde v 7 OpenLaboch je zapojených 100 študentov. Konkrétne, na SPŠE Hálova 16 v 
Bratislave sú 4 laby zamerané na vývoj hybridných aplikácií v spolupráci so slovenským 
software house-om WEZEO a vývoj hier v spolupráci s druhým najväčším herným štúdiom na 
Slovensku PowerPlay Studio. Na tejto škole tiež prebieha IoTLab, kde sa študenti učia 
programovať software a hardware. Na SPŠ IT v Kysuckom Novom Meste je lab zameraný na 
C# a Xamarin aplikácie v spolupráci so Siemens Healthineers. Vďaka tejto spolupráci 
prebieha tiež lab zameraný na umelú inteligenciu na SOŠ Ostrovského 1 v Košiciach. 

Verejné prezentácie výsledkov OPENGATE 

Výsledkom každého labu je verejný výstup, kedy študenti prezentujú svoje projekty na 
podujatí OpenGate. Takýto OpenGate sme absolvovali v 12.6.2019  tešili sme sa vyše 150 
hosťom z radov rodičov, učiteľov, kamarátov, ale aj firiem, verejných inštitúcií, VÚC a 
neziskových organizácií, ktoré sa témam vzdelávania venujú. 
Posielam Vám krátky report pre lepšiu predstavu. 

Tu je tiež záznam podujatia OpenGate, kde sú všetky prezentácie. 

Odporučila by som pozrieť si projekt Academy (http://academy.openlab.sk/) v 28 min a 
projekt Ice Clean Machine – online hra, ktorá je dnes na Google Apps Store v 59 minúte. 

Tu je tiež záznam z podujatia, ktorí spravili študenti pilotnej školy (študenti, ktorí sa 
špecializujú na mediálnu tvorbu) : OpenGate Rozhovory 

Open source učebné materiály 

Pre ilustráciu tu nájdete komplet učebné podklady z pilotného ročníka 1. ročníka pre 
OpenLab zameraný na Hybridné Aplikácie. 

https://www.spsehalova.sk/?fbclid=IwAR2uNAG8jCCrV_b74L0CDTS1c3p0eauqZzLnSDsvoMwbzJvNeJZBiKM82Qg
https://www.spsehalova.sk/?fbclid=IwAR2uNAG8jCCrV_b74L0CDTS1c3p0eauqZzLnSDsvoMwbzJvNeJZBiKM82Qg
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.spsknm.sk%2Fssknm%2F%3Ffbclid%3DIwAR3bUtC6TZhl5atfCvkltzpbi3uaal_4xi2AREVKoCF2Wy1o34Qpcuz-438&h=AT1Q0rVoBaMQ9LoKyRcr3yAeIOOlZtc8-HJxx0IFGDVzFtxPkfEKF93jlIVLYQk6N1A471-E_uSjijhWAKhZD5EHfmZZuiXZVHwrXQJfvcXyH_PkzuuA66KlDuZkyb11Ne__jHQ8ZD10C9ktdig
https://www.ostrovskeho.sk/?fbclid=IwAR09mbGMbcYUXlIc_-X1mH_uQWAgYyQ7EAfh0h6yJ4j2IjQTF6Djn1CNTpU
https://dennikn.sk/blog/1550928/openlab-sa-stal-miestom-kde-sa-studenti-ucia-s-radostou-ked-ludom-date-slobodu-v-praci-pozitivne-sa-to-odrazi-na-ich-vysledkoch-2/
https://www.facebook.com/spsehalova/videos/2086732408122294/UzpfSTE4MTA5OTk3NzkwNDU0MjM6MTgzNDkxNjk4NjY1MzcwMg/
https://www.facebook.com/spsehalova/videos/2086732408122294/UzpfSTE4MTA5OTk3NzkwNDU0MjM6MTgzNDkxNjk4NjY1MzcwMg/
http://academy.openlab.sk/
https://www.youtube.com/watch?v=qDLevNoHZxc&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2BRDwGME7a5ViTIh35qdaiLR9mi7_wCHr1xghpxJPeMYM5edhD7AJgzq0
https://www.youtube.com/watch?v=qDLevNoHZxc&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2BRDwGME7a5ViTIh35qdaiLR9mi7_wCHr1xghpxJPeMYM5edhD7AJgzq0
https://drive.google.com/drive/folders/19Jy9RiC38lss4fA-NuvmxBurVeDZ5y5g?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/19Jy9RiC38lss4fA-NuvmxBurVeDZ5y5g?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/19Jy9RiC38lss4fA-NuvmxBurVeDZ5y5g?usp=sharing


 
Ako si môžete všimnúť v jednotlivých učebných blokoch, cieľom by malo byť vytvoriť 
študentom priestor vyskúšať si jednotlivé teórie aj prakticky na menších úlohách. To im 
výrazne pomôže neskôr pracovať na projektoch. 

Naším zámerom je vytvoriť open source podklady pre každý jeden lab v tejto podobe. 

Pre ilustráciu, tu sú osnovy pre celý školský rok pre každý jeden lab: OSNOVY 

OpenLab v médiách 

OpenLab sa postupne dostáva do povedomia. Doposiaľ sme mali tieto výtlaky: 

16-roční vývojári hier a programátori. Stredoškoláci sú súčasťou unikátneho projektu 

OpenLab sa stal miestom, kde sa študenti učia s radosťou: “Keď ľuďom dáte slobodu v 
práci, pozitívne sa to odrazí na ich výsledkoch.” 

OpenLab teaching students unique IT skills as Slovakia faces industry shortfall 

Rok 2020 je rokom príležitostí zapojiť ďalšie školy a firmy do zmysluplnej spolupráce 

A čo sociálne siete? 

Sme aktívni aj na sociálnych sieťach: https://www.facebook.com/OpenLab.sk/ 
Instagram: OpenLab.sk 
Momentálne pracujeme na novej verzii OpenLab webu.  

 
 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1lRu7iubJvo5O9IPFrrkctp7urwK4AS_2G5q82m5hiqI/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1lRu7iubJvo5O9IPFrrkctp7urwK4AS_2G5q82m5hiqI/edit?usp=sharing
https://www.forbes.sk/16-rocni-vyvojari-hier-programatori-stredoskolaci-su-sucastou-unikatneho-projektu/?fbclid=IwAR26wWD1Ylc4t8avf_J_Wg0OUaHIBBz9z29gURBEsG0SblyYLBADpeiuA-c
https://www.ta3.com/clanok/1158910/openlab-sa-stal-miestom-kde-sa-studenti-ucia-s-radostou.html?fbclid=IwAR2ghkzv8A-mvHJNgZ-2oaZ4XbXBUfKQpz-sfjX3Aq2SUDvf17pQgmzE_Gg
https://www.ta3.com/clanok/1158910/openlab-sa-stal-miestom-kde-sa-studenti-ucia-s-radostou.html?fbclid=IwAR2ghkzv8A-mvHJNgZ-2oaZ4XbXBUfKQpz-sfjX3Aq2SUDvf17pQgmzE_Gg
https://spectator.sme.sk/c/22180736/openlab-offers-it-education-to-technical-school-students.html
https://touchit.sk/rok-2020-je-rokom-prilezitosti-zapojit-dalsie-skoly-a-firmy-do-zmysluplnej-spoluprace/273932
https://www.facebook.com/OpenLab.sk/

