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11. Manažérske zhrnutie: 
 

Kľúčové slová: 

 ascAgenda, Edupage, dištančné vzdelávanie, tvorba videa – nahrávanie obrazovky, export do 

mp4, Youtube, diskusia 

Krátka anotácia 

Témou stretnutia bola vzájomná diskusia k školskému IS aScAgende a jeho prepojenie 

s Edupage. Členovia klubu si vymenili poznatky z rozposielania rodičovských hesiel, tlače 

potvrdenia o návšteve školy, ospravedlňovania neúčasti na hodinách.  

V súvislosti s prechodom na dištančné vzdelávanie bol vysvetlený postup ako vytvoriť krátke 

video a uverejniť ho na stránke Youtube pre žiakov. V prostredí MS Teams sme si vymenili 

skúsenosti pri zdieľaní obrazovky študentom, použitie tabule, vytvorenie zoznamu účastníkov 

stretnutia.  

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. Práca v aScAgende a Edupage 

2. Diskusia - výmena skúseností  

3. Prostredie MS Teams 

4. Tvorba videa 

Na stretnutí sme si ujasnili rozdiely medzi žiackym a rodičovským prihlasovacím kontom do 

Edupage, čím sa líšia. Pre rozposlanie hesiel rodičom je potrebné mať správnu e-mailovú adresu 

aspoň jedného rodiča. V aScAgende je potrebné v karte žiaka zadať tieto adresy a následné po 

publikovaní údajov z aScAgendy v prostredí Edupage rozposlať tieto heslá rodičom. Rodičia po 

prihlásení rodičovským kontom môžu ospravedlňovať vymeškané hodiny dieťaťa. Tento školský 

rok administrátor povolil rodičom tlač potvrdení o návšteve školy. Členovia si vymenili 

skúsenosti z ospravedlňovania žiakov rodičmi. Je v kompetencii triedneho učiteľa, či takéto 

ospravedlnenky uzná, alebo bude vyžadovať lekárske potvrdenia, ak má podozrenie zo 

zneužívania.  

V súvislosti s prechodom na dištančnú formu sme si prešli funkcie programu MS Teams – ako 

vytvoriť Tím, pridanie členov do tímu, plánovanie schôdze, vypnutie/zapnutie kamery, 

mikrofónu, zdieľanie obrazovky - zdieľanie tabule, pracovnej plochy, stiahnutie zoznamu 

účastníkov. 

Ďalej sme sa venovali príprave učebných materiálov vo forme videa. V programe Power Point na 

karte Vložiť je funkcia nahrávanie obrazovky – veľmi dobre sa takto pripravujú rôzne návody na 

prácu s inými programami. Nahraté video sa vloží do snímky v prezentácií a ďalej sa dá celá 

prezentácia exportovať do formátu . mp4. Takto pripravené video sa nahrá po prihlásení do 

prostredia Youtube, žiakom sa zverejní odkaz na video. Celý postup bol praktický zrealizovaný.  

 

13. Závery a odporúčania: 
 

Riešením praktických problémov z pedagogickej praxe sme prispeli k zvyšovaniu IT zručností 

pedagógov. Vzájomne kolegovia sme si uľahčili prechod na online hodiny - praktickým 

preskúšaním si funkcií videokonferenčného systému Teams. 

Postup tvorby videa je časovo náročnejší, ale žiaci si pochvaľujú, že sa vedia vrátiť v tom videu 

späť, ak niečo nepochopia. Takže odporúčame aj takýmto spôsobom pripravovať aspoň časť 

študijných materiálov.  
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