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11. Manažérske zhrnutie: 

Krátka anotácia: 
 
Využitie AsC Agendy a Edupage v komunikácii so žiakmi – aktualizácia TVVP, digitálnych obsahov 
jednotlivých predmetov.  
 

Overenie úplnosti zadaných tematických výchovno-vzdelávacích plánov (TVVP) za jednotlivé 

ekonomické predmety v Edupage. Nastavenie štandardov ekonomických predmetov. Prepojenie 

štandardov do jednotlivých TVVP s cieľom zdieľania vypracovaných digitálnych obsahov učiteľmi 

navzájom. 

 

Kľúčové slová: 

Edupage, tematický výchovno-vzdelávací plán, štandardy, zdieľanie plánov 

 

 

Použité skratky: 

TVVP – tematicky výchovno-vzdelávací plán 

EKO predmety – ekonomické predmety 

http://www.hapresov.edu.sk/stranka/zvysovanie-kvality-odborneho-vzdelavania-a-pripravy/
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12. Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia:  

 

 

1. Kontrola aktuálneho stavu TVVP za jednotlivé EKO predmety v Edupage. 

2. Vzájomné zdieľanie plánov učiteľmi.  

3. Zadanie štandardov v Edupage, ich prepojenie na TVVP. 

4. Zdieľanie digitálnych materiálov cez štandardy v TVVP. 

 

Zhrnutie priebehu stretnutia: 

Počas 2. stretnutia klubu ekonomických zručností sme sa venovali aktuálnym novinkám v systéme 

Edupage, ktorý je dôležitým online komunikačným prostriedkom našej školy. Pozreli sme si 

nové inštruktážne videá súvisiace so začiatkom školského roka. 

 

Každý člen klubu si skontroloval úplnosť svojich TVVP pre každú triedu a skupinu. Spoločne sme 

overili nastavenie skupín, zadelenie žiakov do skupín, označenie skupín podľa rozvrhu, skontrolovali 

sme začlenenie tém finančnej, podnikateľskej, IKT a čitateľskej gramotnosti v rámci jednotlivých 

TVVP. 

 

Pripomenuli sme si spôsob vytvárania štandardov v Edupage. Pokračovali sme v ich zadávaní pre 

ostatné ekonomické predmety, keďže minulý šk. rok sme nevytvorili štandardy pre všetky 

ekonomické predmety. Úlohou garantov je skontrolovať ich správnosť a úplnosť. 

 

Výkonové štandardy, pokiaľ sú priradené k TVVP umožňujú vzájomné zdieľanie učebných 

materiálov medzi učiteľmi. Umožňuje to zjednotiť výučbu učiteľov a zároveň to slúži na vzájomnú 

inšpiráciu a motiváciu učiteľov. Našim cieľom je v rámci činnosti klubu zjednotiť digitálne materiály 

všetkých učiteľov v danom ekonomickom predmete a vytvoriť tak internú online knižnicu, z ktorej je 

možné čerpať, napr. aj počas suplovaných hodín pri prezenčnej aj dištančnej forme štúdia. Zároveň sa 

tak vytvoria ucelené TVVP, ktoré budú súčasne naplnené digitálnymi materiálmi pre učiteľov aj na 

ďalšie šk. roky a bude možné ich priebežne dopĺňať a aktualizovať podľa potreby. 

 

Na záver sme diskutovali o tom, ako budeme realizovať prípadné opätovné dištančné vzdelávanie. Po 

skúsenostiach z minulého šk. roka sme skonštatovali, že ostaneme pri osvedčenom spôsobe 

kombinácie Edupage a MS Teams. Teams využijeme na online vyučovanie a cez Edupage budeme 

žiakom zadávať online testy, DÚ a zdieľať s nimi vytvorené digitálne materiály. 

 

V závere stretnutia nás kolegyňa Ing. Miháliková oboznámila s novým projektom, kde sa stala 

ambasádorkou pre našu školu a ktorý budeme realizovať v rámci hodín v predmete Marketing – 

projekt „Rozbehni sa“. Samozrejme, že budeme reagovať aj na ďalšie aktuálne ponuky webinárov pre 

učiteľov, aby sme zdokonaľovali svoje digitálne zručnosti. 

 



13. Závery a odporúčania: 

 

Z 2. stretnutia klubu ekonomických zručností vyplynuli nasledujúce závery: 

- sledovať aktuálne novinky v rámci systému Edupage, keďže je to hlavný komunikačný 

nástroj školy, 

- dokončiť zadanie výkonových štandardov do TVVP ekonomických predmetov, nakoľko to 

umožňuje vzájomne zdieľať vytvorené digitálne učebné materiály medzi učiteľmi, 

- postupne napĺňať školskú online knižnicu v Edupage svojimi digitálnymi materiálmi, ktoré sa 

dajú zdieľať a slúžia ako inšpirácia aj pre ostatných kolegov v rámci výmeny skúseností. 

Diskusia a skúsenosti z dištančnej formy výučby minulých šk. rokov priniesli nasledovné 

odporúčania: 

- kombinovať využívanie systému Edupage a MS Teams, 

- MS Teams využívať prioritne na online vyučovanie, online komunikáciu so žiakmi, rodičmi 

a kolegami, 

- Edupage využívať na zadávanie DÚ, zadávanie online testov a písomiek a zdieľanie 

učebných materiálov žiakom a kolegom, 

- reagovať na ponuku nových webinárov s cieľom zdokonaľovať svoje IKT zručnosti 
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