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11. Manažérske zhrnutie: 

 

Krátka anotácia: 

 

Témou stretnutia bola vzájomná diskusia k školskému IS ASC Agenda a jeho prepojenie 

s Edupage. Členovia klubu si vymenili skúsenosti a poznatky z oblasti tvorby a zadávania 

tematických plánov a príprav na vyučovacie hodiny v súvislosti s prechodom na dištančný 

typ vzdelávania. 
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12. Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia: 

 

Hlavná téma: Vzájomná diskusia k práci v ASC agende, tvorba a zadávanie tematických 

plánov a príprav na vyučovacie hodiny. 

 

V rámci tohto stretnutia boli vysvetlené a realizované postupy online formou zdieľanej 

obrazovky– ako vytvárať a zdieľať tematické plány medzi učiteľmi /praktické ukážky 

postupu: výber triedy, predmetu, časovej dotácie, atď/, prípadne ako aktualizovať alebo 

upraviť daný plán.  

Čo sa týka ďalšieho využitia ASC Agendy, členovia klubu si vymenili skúsenosti v oblasti 

príprav na vyučovacie hodiny, napr. ako zadať prípravu k jednotlivým témam, ako nahrať 

vlastný dokument, napísať krátky popis a zaevidovať každú prípravu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13. Závery a odporúčania: 

 

Vzájomnou diskusiou a riešením praktických problémov z pedagogickej praxe sme týmto 

prispeli k zvyšovaniu IT zručností pedagógov, a to praktickou realizáciou foriem práce 

v ASC Agende pri tvorbe, zdieľaní tematických plánov a príprav na vyučovacie hodiny. 
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