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11. Manažérske zhrnutie: 

Krátka anotácia: 
 
Oboznámenie sa s aktuálnymi novinkami v informačnom systéme pre online komunikáciu - Edupage.  
 

Overenie úplnosti a aktuálneho stavu tematických výchovno-vzdelávacích plánov (TVVP) za 

jednotlivé ekonomické predmety v Edupage. 

 
Zdieľanie plánov učiteľmi.  

 

 

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. Overenie úplnosti a aktuálneho stavu TVVP za jednotlivé EKO predmety v Edupage. 

2. Zdieľanie plánov učiteľmi.  

3. Štandardy predmetov. 

4. Zdieľanie učebných materiálov pre žiakov. 
 

Zhrnutie priebehu stretnutia: 

V úvode 2. stretnutia klubu ekonomických zručností sme venovali pozornosť aktuálnym novinkám 
v online informačnom systéme Edupage. Oboznámili sme sa s krátkymi inštruktážnymi videami, aby 

sme si nastavili nový šk. rok v súlade s platným rozvrhom na tento šk. rok. 

 
Každý člen klubu si skontroloval úplnosť svojich TVVP v systéme Edupage. Spoločne sme prešli 

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

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

 
Oboznámili sme sa s problematikou štandardov a ich priradenia k jednotlivým predmetom a plánom.  

Štandardy/očakávané výstupy umožňujú vzájomné zdieľanie materiálov medzi učiteľmi. Našim 

cieľom je postupne zjednotiť učebné materiály všetkých učiteľov ekonomických predmetov 
a vytvoriť tak databázu, z ktorej je možné čerpať, napr. aj počas suplovaných hodín pri prezenčnej aj 

dištančnej forme štúdia. Inšpirovať sa vzájomne zdieľaním materiálov v školskej online knižnici. 

 
Na záver sme diskutovali o rôznych spôsoboch zadávania učebných materiálov žiakom Porovnávali 

sme výhody a nevýhody cez systém Edupage a MS Teams. Zhodli sme sa na tom, že použitie oboch 

online systémov bude odporúčané nasledovne: 

MS Teams – online vyučovanie 
Edupage – online testy, písomky, zadávanie DÚ, zdieľanie učebných materiálov 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 



13. Závery a odporúčania: 
 

Z 2. stretnutia klubu ekonomických zručností vyplynuli nasledujúce závery: 

- sledovať aktuálne novinky, pridávané školenia pre učiteľov v systéme Edupage, 

- venovať pozornosť štandardom v rámci ekonomických predmetov, učebné materiály 

pripravovať v súlade s nimi, 

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

zdieľať v rámci výmeny skúseností. 

Diskusia a skúsenosti z dištančnej formy výučby priniesli nasledovné odporúčania: 

- odporúčame kombináciu využívania Edupage a  MS Teams 

- MS Teams využívať na online vyučovanie, online komunikáciu so žiakmi, kolegami 

a rodičmi, 

- Edupage skôr na zadávanie DÚ, overovanie vedomostí formou online testov, písomiek 

a zdieľanie učebných materiálov. 

Práve aj súčasná forma výučby – kombinácia prezenčnej a dištančnej formy štúdia prirodzene vedie 

k zdokonaľovaniu IKT zručnosti učiteľov a žiakov. 
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