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11. Manažérske zhrnutie: 

 
Klub prebiehal formou diskusie a ukážok systémov e-learningového vzdelávania, ktoré sa používali 
v predošlých rokoch na škole a súčasných dvoch e-learningových nástrojoch, ktoré škola aktívne 
využíva. Predmetom klubu bolo ich porovnanie na základe ukážok akým spôsobom sa používajú.  
 
E-learningové nástroje, ktoré sa v rámci klubu preberali sú: https://ownexams.com , 
https://programalf.com , nástroj Google trieda v školskom konte, školská edupage stránka, 
office.com a aplikácia MS Teams. Venovali sme sa aj aplikácii https://kahoot.com/ , ktorá 
v poslednom čase naberá na popularite medzi učiteľmi školy aj žiakmi. 
 
Ukážky systému e-learningového vzdelávania vždy na dataprojektore prezentoval ten člen klubu, 
ktorý má s ním najväčšie skúsenosti. Diskusia o nich sa viedla voľne podľa záujmu o vysvetlenie ich 
použitia a nastavenia.  

 
Kľúčové pojmy: 

 
https://ownexams.com , https://programalf.com , Google trieda, office.com , MS Teams , 

https://kahoot.com/ 

https://ownexams.com/
https://programalf.com/
https://kahoot.com/
https://ownexams.com/
https://programalf.com/
https://kahoot.com/


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

1. E-learningový nástroj http://ownexams.com, 
2. E-learningový nástroj http://programalf.com, 
3. E-learningový nástroj Google trieda, 
4. E-learningový nástroj edupage stránka školy, 
5. E-learningový nástroj MS Teams, 
6. Aplikácia https://kahoot.com/. 

K bodu č. 1: 

O e-learningovom nástroji informoval členov klubu p. Peniaško. Je to jeden z najstarších e-

learningových nástrojov, ktorý sa využíval na škole. Jeho používanie sa začalo oficiálne na škole 

v roku 2010. Predmety pre ktoré boli v ňom vypracované materiály sú aplikovaná informatika, 

informatika, cvičenia z účtovníctva, matematika. Z pôvodných členov skupiny 121 pre našu školu 

majú aktívny prístup na tento e-learningový portál S. Peniaško a Z. Jánošíková. Okrem nich v ňom 

vypracovali materiály aj učitelia, ktorí už na škole neučia konkrétne: E. Menkynová a B. Kápolková. 

Podľa záujmu zo strany učiteľov školy administrátorom portálu pre našu školskú skupinu je S. 

Peniaško.  

Portál prioritne slúži na elektronické testovanie veľkej skupiny študentov, pričom testovaným môže 

byť ktokoľvek aj bez vlastnej registrácie v službe. V systéme je možné zadať bázu otázok z ktorých 

systém vyberá požadovaný počet z nich.  

Systém má kvalitne prepracovaný spôsob vyhodnocovania testov aj so štatistikov celej testovanej 

skupiny. Prechodom na e-learningový systém Edupage sa tento portál prestal na škole používať, 

keďže nie je možné ho prepojiť priamo na internetovú žiacku knižku školy. Zostáva však pre školu 

použiteľný pre potreby kvízov s účastníkmi mimo školský systém Edupage. 

 

S. Peniaško spolu s účastníkmi klubu predviedol spôsob:  

 zadávania testov do systému, 

 prideľovanie a publikovanie testov na vypracovanie, 

 vyhodnotenia odpovedí a zobrazovania štatistiky testov. 

 

https://kahoot.com/


K bodu č. 2: 

Už v roku 2020 začala škola aktívne využívať e-learningový nástroj https://programalf.sk . 
Využíval sa najmä pri dištančnom vzdelávaní učiteľmi všeobecnovzdelávacích predmetov. 
V tomto roku pre záujem zo strany učiteľov školy bola predĺžená licencia na používanie tejto 
platformy. 
V rámci tejto časti klubu Stanislav Peniaško vysvetlil prítomným spôsob práce 
s administratívnym modulom tohto systému. Ukážka sa zamerala na: 

 pridávanie a editovanie nových učiteľov v systéme, 

 správcovstvo tried a ich import z AscAgendy, 

 nastavenie prístupových hesiel k systému, 

 tvorba e-learningovým materiálov a ich pridelenie žiakom, 

 spôsob vyhodnotenia odpovedí o žiakov v odovzdaných prácach. 
Aktívne využívajú tento systém najmä učitelia, ktorí nie sú členmi klubu. 

 

K bodu č. 3: 

E-learningový nástroj Google trieda bol využívaný v predmetoch informatika, aplikovaná 
informatika a cvičenia z účtovníctva na administratívne spracovanie domácich úloh pred 
používaním e-learningového systému Edupage. Je naviazaný na školské e-mailové kontá. Pre 
správnu funkcionalitu systému je potrebné členstvo v skupine učiteľov. V rámci klubu sme 
túto skupinu skontrolovali a doplnili o chýbajúcich nových kolegov. Momentálne ale už žiaden 
učiteľ nevyužíva tento systém aktívne. Je to momentálne záložné riešenie e-learningového 
vzdelávania na škole. 

 
 

https://programalf.sk/


K bodu č. 4 a 5: 

Pri plánovaní tematiky klubu sa tieto dva systémy ešte nepoužívali pri dištančnom vyučovaní. 

Momentálna situácia urýchlila nasadenie týchto dvoch e-learningových nástrojov v škole. Ich 

tematika bola predmetom už predchádzajúcich klubov. V rámci tohto klubu sme si len ukázali ako 

viaceré edupage kontá sústrediť pod jedným súkromným profilom. Tým možno jedným prihlásením 

naraz pristupovať k viacerým edupage kontám. Získané informácie využijú rodičia, ktorí majú viaceré 

deti na iných školách a o tejto možnosti by ich mali informovať triedni učitelia v rámci rodičovských 

združení. 

K bodu č. 6: 

Učitelia používajúci túto platformu predviedli krátku ukážku svojich materiálov používaných so 

žiakmi. Pre krátkosť času sa k tejto problematike vrátime aj na ďalších stretnutiach. 

 

13. Závery a odporúčania: 
 

1. Zdieľať s ostatnými učiteľmi školy poznatky o e-learningových systémoch, ktoré 
používame vo svojich predmetoch. V rámci možností systému zdieľať materiály, ktoré 
sú v nich vytvorené. 

2. Využiť školskú licenciu k aplikácii programALF pre prístup k digitálnemu obsahu 
použiteľného pri dištančnej forme vyučovania a k tvorbe školských e-learningových 
matreriálov. 

3. Zaradiť informácie o súkromných rodičovských profiloch edupage získaných na klube 
do obsahu rodičovských združení na škole. 
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