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11. Manažérske zhrnutie: 

Kľúčové slová: 

• aScAgenda – Edupage,  tvorba testov, elektronická žiacka knižka, hodnotenie žiakov 

Krátka anotácia 

• cieľom stretnutia bola tvorba testov v Edupage, ich priradenie k témam  alebo štandardom, 

doplnenie otázok do existujúceho testu. Zdieľali sme skúsenosti pri opätovnom prideľovaní 

testov vytvorených v predošlých školských rokoch. Oboznámili sme sa s novinkami a 

vylepšeniami programu Edupage 



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

1. Prostredie Edupage – novinky v programe 

2. Diskusia – najčastejšie problémy pri tvorbe a prideľovaní testov 

3. Zdieľanie skúseností - praktické ukážky – kopírovanie testov, prideľovanie testov 

k materiálom a k štandardom,  

4. Prideľovanie bodov v teste, používané stupnice hodnotenia žiakov 

Hlavná téma stretnutia:  

aScAgenda – tvorba testov a hodnotenie žiakov 

Zhrnutie priebehu stretnutia: 

Na úvod stretnutia sme sa oboznámili s vylepšeniami programu Edupage. Od minulého školského 

roka tu pribudol nový modul „Súťaže“, v ktorom možno žiakov prihlasovať na olympiády a súťaže. 

Umožňuje precvičiť si príklady z minulých ročníkov súťaží. V module sa registruje,  pomáha pri 

priebehu súťaží, zobrazujú sa tu výsledkové listiny.  

V časti Žiadosti/Vyhlásenia sú neustále aktualizované dokumenty podľa školského covidového 

semaforu – vyhlásenia o bezpríznakovosti, oznámenie o výnimke z karantény, domáci AG samotest 

– oznámenie o použití a ďalšie.  

Ďalej sme sa zamerali na prácu s testami v tomto prostredí. Z diskusie vyplynulo, že najväčší problém 

majú učitelia s opätovným pridelením testu z minulého školského roku. Skúsení kolegovia zdieľali 

svoje poznatky a prihlásení pod svojim kontom vysvetlili  kopírovanie a priradenie testu k materiálom 

alebo štandardom. Keďže v niektorých predmetoch štandardy učitelia nemajú vytvorené, ukázali sme 

si ako možno editovať štandardy.  Na stránke help.edupage.org možno nájsť množstvo užitočných 

návodov k práci pedagóga. V náučnom videu k tvorbe testov je vysvetlené, ako prideľovať body za 

test a ako je možné prideliť aj záporné body za nesprávnu odpoveď. Učitelia si vymenili aj skúsenosti 

s počtom prideľovaných bodov za úlohy priraďovacieho typu. Debatovalo sa aj o rozsahu stupníc 

v konkrétnych predmetoch a či zohľadňovať prostredie - dištančné a prezenčné (použitie online testu) 

– ako sa to odrazí na váhe známok.  

 

13. Závery a odporúčania: 

 

Členovia klubu priebežne v  prostredí Edupage budú vytvárať testy k jednotlivým tematickým  

celkom a tie sa stanú podkladom k výstupu za tento školský polrok. 
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