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11. Manažérske zhrnutie: 

Kľúčové slová: 

• Edupage, komunikácia, nástenka, správa, anketa, chat, súťaže 

Krátka anotácia:  

Téma stretnutia - Vzájomná diskusia k práci v ASC agende – komunikácia so žiakmi. 

Cieľom stretnutia bolo prehĺbiť svoje poznatky o Školskom informačnom systéme - Edupage, 

ozrejmiť si funkcie programu, ktoré využívame v menšej miere. Popísali sme si možnosti, aké ponúka 

modul Komunikácia. Diskutovali sme o našich zaužívaných spôsoboch komunikácie so žiakmi a 

rodičmi. Tohto roku bol pridaný nový modul Súťaže, kde sa môžu žiaci prihlasovať na súťaže. Majú 

tu možnosť prípravy vo forme typových úloh.  

 



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

1. Edupage – modul Komunikácia 

2. Edupage – modul Súťaže  

3. Diskusia 

Hlavná téma stretnutia: 

Vzájomná diskusia k práci v ASC agende – komunikácia so žiakmi. 

Zhrnutie priebehu stretnutia: 

Na úvod nás koordinátorka klubu oboznámila s témou stretnutia. Následne cez zdieľanú obrazovku 

popísala tieto funkcie programu: 

• Edupage umožňuje efektívne komunikovať prostredníctvom správ. Adresáta alebo skupinu si 

vieme konkrétne vybrať. Vieme vložiť k správe prílohu a poprípade označiť správu ako dôležitú. 

Tento spôsob komunikácie so žiakmi a rodičmi je veľmi používaný na našej škole. Vyžiadanie 

si spätnej odpovede cez možnosť hlasovanie je menej používané. Oboznámili sme sa so 

spôsobom zobrazenia štatistiky hlasovania.  

• Ďalším spôsobom komunikácie je elektronická nástenka, kde zvyčajne administrátor, ale aj 

učiteľ môže uverejňovať oznamy pre kolegov učiteľov alebo pre triedy.  

• Chat - je súčasťou prostredia Edupage.  Na škole uprednostňujeme platformu MS Teams (žiaci 

medzi sebou komunikujú hlavne cez Instagram alebo Messenger). 

• Súčasťou modulu Komunikácia je možnosť vytvoriť Anketu. Prešli sme si pracovný návod ako 

vytvoriť a publikovať anketu. Ankety sú vždy anonymné, ani autor ani administrátor nevedia 

zistiť, kto ako hlasoval. 

• Tohtoročnou novinkou na stránke EduPage je nový modul Súťaže, kde môže administrátor alebo 

učiteľ registrovať žiakov na predmetové olympiády a iné súťaže. 

Žiaci majú v module Súťaže k dispozícii úlohy z minulých ročníkov súťaží. Môžu sa tak na 

súťaže lepšie pripraviť. Cieľom je spropagovať súťaže, povzbudiť záujem dieťaťa, pomôcť s 

organizáciou, pomôcť žiakom pripraviť sa na súťaž cez EduPage vedia žiaci alebo ich rodičia 

zadať záujem o účasť v jednotlivých súťažiach. Takto sa táto informácia dostane k učiteľom, 

ktorí sú poverení organizovaním súťaže na škole. Obdobne aj učitelia vedia zaznamenať, 

prípadne hromadne prihlasovať žiakov na súťaže. Pre niektoré súťaže bude aj samotné súťaženie 

prebiehať online cez EduPage. Žiaci tu nájdu testy z minulých ročníkov a vedia sa tak dopredu 

pripraviť na súťaž.  

Ďalej sme pokračovali diskusiou k danej téme. Občas sa vyskytne prípad, že žiak zabudne 

prihlasovacie heslo do Edupage a to mu administrátor vie opätovne vygenerovať. V prípade rodiča 

sme si zopakovali postup, ako triedny učiteľ môže rozposlať heslá rodičom. V diskusii učitelia ocenili 

pripravenú databázu úloh k súťažiam a do konca stretnutia už každý individuálne pre svoj predmet 

prezeral úlohy a hľadal inšpirácie.  

 

13. Závery a odporúčania: 

1. Prínosom stretnutia bolo rozšírenie svojich poznatkov o práci v Edupage. 

2. Odporúčame naučiť sa pracovať a používať modul Súťaže, poprípade ešte prejsť si návod 

o tomto module. 
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