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11. Manažérske zhrnutie:  

 

Téma stretnutia: Vzájomná diskusia k práci v Edupage 

Veľa základných a stredných škôl na Slovensku využíva systém Edupage, čo je e-learningový 

systém, 

 Ktorý prináša množstvo možností  jednak pre žiakov, učiteľov a aj rodičov. Využitie Edupage je 

diferencované a závisí od vekovej skupiny žiakov, digitálnych zručností učiteľov, vzdelávacích 

cieľov, plánovania a realizácie vyučovania v aktuálnych. Pomocou edupage môže učiteľ  

komunikovať so žiakmi, rodičmi i  učitelia navzájom. Okrem komunikácie  v rámci tohto e- 

learningového systému môže učiteľ zadávať úlohy, testy, projekty a zároveň ich vyhodnocovať. 

Zároveň v tomto systéme má tematické plány pre daný predmet , triednu i žiacku knihu,  má 

možnosť vidieť progres alebo pokles  študijných výsledkov žiaka.  Je to komplexný informačný 

systém pre základné, stredné i umelecké školy. 

Kľúčové slová :  e- learning systém,  digitálne zručností učiteľov, digitálne zručností rodičov,  

komunikácia,  elektronická žiacka knižka, elektronická triedna kniha,  

 

 

 

 

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

 

V úvode stretnutia klubu koordinátorka klubu MVDr. Juliana Mihályová oboznámila jednotlivých 

členov  klubu  s témou  stretnutia - Vzájomná diskusia k práci v Edupage. 

Uvedený e- learningový systém začali učitelia  používať predovšetkým a vďaka online výučbe počas 

pandémie Covidu. Napriek tomu, že boli  učitelia boli školení,  veľa informácii prijímali  a spracovávali 

o tomto systéme za tzv. pochodu, čiže priamo počas výučby a to hlavne online výučby.  Veľakrát to 

bolo učenie aj systémom pokus- omyl ,  alebo vzájomným zdieľaním skúseností s kolegami z jeho 

konkrétneho využitia.  Samozrejme aj  školenia IT firiem  bolo veľkým prínosom  pre učiteľov. Dnes 

si už učitelia ani nevedia predstaviť prácu bez tohto systému Edupage. Ak niečo pozabudli, je možné 

si pozrieť spätné videá či návody o používaní konkrétnej zložky daného programu.  Ako členovia 

klubu skonštatovali, systém   uľahčil prácu učiteľov,  umožnil rodičom byť viac informovaný 

o dochádzke svojho dieťaťa, o jeho známkach, zrýchlil a zjednodušil komunikáciu učiteľ a žiak, učiteľ 



a rodič a učiteľov navzájom .  Aplikácie  tohto systému sú tak  početné, že členovia klubu sa 

budú aj  naďalej v rámci jeho činnosti navzájom zdieľať  z možnosťami jeho využitia.  

 

13. Závery a odporúčania: 

Zo zasadania klubu  gastronomických zručností vyplynuli  tieto závery 

a odporúčania: 

Členovia klubu  prejavili záujem o ďalšie vzdelávanie v rámci školení 

systému Edupage. 
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Príloha: 

Prezenčná listina zo stretnutia pedagogického klubu 

 

Pokyny k vyplneniu Správy o činnosti pedagogického klubu: 



Prijímateľ vypracuje správu ku každému stretnutiu pedagogického klubu samostatne. Prílohou správy 

je prezenčná listina účastníkov stretnutia pedagogického klubu.  

 

1. V riadku Prioritná os – Vzdelávanie 

2. V riadku špecifický cieľ – uvedie sa v zmysle zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného 

príspevku (ďalej len "zmluva o NFP") 

3. V riadku Prijímateľ -  uvedie sa názov prijímateľa podľa zmluvy o poskytnutí nenávratného 

finančného príspevku  

4. V riadku Názov projektu -  uvedie sa úplný názov projektu podľa zmluvy NFP, nepoužíva sa 

skrátený názov projektu  

5. V riadku Kód projektu ITMS2014+ - uvedie sa kód projektu podľa zmluvy NFP 

6. V riadku Názov pedagogického klubu (ďalej aj „klub“) – uvedie sa  názov klubu  

7. V riadku Dátum stretnutia/zasadnutia klubu -  uvedie sa aktuálny dátum stretnutia daného 

klubu učiteľov, ktorý je totožný s dátumom na prezenčnej listine 

8. V riadku Miesto stretnutia  pedagogického klubu -uvedie sa miesto stretnutia daného klubu 

učiteľov, ktorý je totožný s miestom konania na prezenčnej listine 

9. V riadku Meno koordinátora pedagogického klubu – uvedie sa celé meno a priezvisko 

koordinátora klubu 

10. V riadku Odkaz na webové sídlo zverejnenej správy – uvedie sa odkaz / link na webovú stránku, 

kde je správa zverejnená 

11. V riadku  Manažérske zhrnutie – uvedú sa kľúčové slová a stručné zhrnutie stretnutia klubu 

12. V riadku Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia -  uvedú sa v bodoch 

hlavné témy, ktoré boli predmetom stretnutia. Zároveň sa stručne a výstižne popíše priebeh 

stretnutia klubu 

13. V riadku Závery o odporúčania –  uvedú sa závery a odporúčania k témam, ktoré boli 

predmetom stretnutia  

14. V riadku Vypracoval – uvedie sa celé meno a priezvisko osoby, ktorá správu o činnosti 

vypracovala   

15. V riadku Dátum – uvedie sa dátum vypracovania správy o činnosti 

16. V riadku Podpis – osoba, ktorá správu o činnosti vypracovala sa vlastnoručne   podpíše 

17. V riadku Schválil - uvedie sa celé meno a priezvisko osoby, ktorá správu schválila (koordinátor 

klubu/vedúci klubu učiteľov)  

18. V riadku Dátum – uvedie sa dátum schválenia správy o činnosti 

19. V riadku Podpis – osoba, ktorá správu o činnosti schválila sa vlastnoručne podpíše. 



 

 

Príloha správy o činnosti pedagogického klubu              

 

 

Prioritná os:  Vzdelávanie  

Špecif ický c ieľ:  1.2.1 Zvýšiť  kval itu odborného vzdelávania a  

prípravy ref lektujúc potreby trhu práce  

Prij ímateľ:  Hotelová akadémia, Baštová 32, 080 01 Prešov 

Názov projektu:  Zvyšovanie kvality odborného vzdelávania a prípravy v 

Hotelovej akadémii Prešov na základe potrieb trhu práce 

Kód ITMS projektu:  NFP312010ABR5 

Názov pedagogického klubu:  Klub gastronomických zručností  

 

PREZENČNÁ LISTINA 

 

Miesto konania stretnutia:  on line 

Dátum konania stretnutia: 22.03.2022  

Trvanie stretnutia: od.14.30 hod do 17.30 hod  

 

Zoznam účastníkov/členov pedagogického klubu: 

č. Meno a priezvisko Podpis Inštitúcia 



1. MVDr. Juliana Mihályová  Hotelová akadémia 

Prešov 

2. PaedDr. Gabriela Mojzešová  Hotelová akadémia 

Prešov 

3. Mgr. Zuzana Bavoľárová  Hotelová akadémia 

Prešov 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Meno prizvaných odborníkov/iných účastníkov, ktorí nie sú členmi pedagogického klubu  a podpis/y: 

  

č. Meno a priezvisko Podpis Inštitúcia 



    

    

    

 

 

 


