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11. Manažérske zhrnutie: 
 

 Edupage – prihlásenie, hlavné menu 

 Nadväznosť funkcii na konkrétne triedy a predmety 

 kompetencie: získať prehľad o rôznych možnostiach Edupage, vedieť sa pohybovať medzi 

jednotlivými modulmi  

 

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

Orientácia medzi jednotlivými triedami, prehľad študentov, rozvrhu – predmetov, čo kto vidí 

a čo nevidí v Edupage, prístupové práva, u koho žiadať zmeny v Edupage a ako. 

Informácie pre učiteľa vs. pre žiaka. 

Rozvrh na daný deň - prehľad, suplovanie, pridanie/zrušenie vlastnej hodiny do rozvrhu,  

Funkcie Zadávanie učiva.  

Triedna kniha a činnosti s ňou spojené. 

Zadávanie učebných plánov. 

Dochádzka, chýbanie žiakov. 

Prehľady z triednej knihy, jej tlač, export do pdf a ukladanie na server školy. 

Zoznámenie sa s náučnými videami pre Edupage. 

 

Zhrnutie priebehu: 

Účastníci si osvojili základný prehľad o rôznych funkciách Edupage a debatovali o aspektoch 

zjednodušenia, prehľadnosti a efektívnosti – pozitíva a negatíva. 

 



13. Závery a odporúčania: 
 

Učitelia získali základný prehľad, ktorý je potrebné ďalej prehlbovať a používaním získať zručnosť 

pri pohybe v menu. Ujasnili si prínosy pre žiaka i učiteľa, V ďalšom odporúčam prakticky začať 

používať aspoň niektoré moduly, aby bol odbúraný strach z komplikovanosti Edupage a do popredia 

vystúpili výhody. 

  

14. Vypracoval (meno, priezvisko) Erich Šašinka 
15. Dátum 30.1.2019 
16. Podpis  
17. Schválil (meno, priezvisko) PaedDr. Slávka Šebová 
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Príloha: 

Prezenčná listina zo stretnutia pedagogického klubu. 
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PREZENČNÁ LISTINA 

Miesto konania stretnutia: SZŠW, Vihorlatská 10, Bratislava 

Dátum konania stretnutia:  28.1.2019 

Trvanie stretnutia: od 15.30 hod.  do 18.30 hod. 

Zoznam účastníkov/členov pedagogického klubu: 

č. Meno a priezvisko Podpis Podpis Inštitúcia 

1 Šašinka Erich  SZŠW 

2. Tagar Miroslava  SZŠW 

3. Maťová Tatiana  SZŠW 

4. Bartovičová Ivana  SZŠW 

5. Karasová Jana  SZŠW 

6. Paršová Alexandra  SZŠW 

7. Mihóková Veronika  SZŠW 

 

 



 

 

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

č. Meno a priezvisko Podpis Inštitúcia 

1.    

2.    

3.    

 

 

 


