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11. Manažérske zhrnutie: 
 

Na stretnutí klubu IKT sme sa zaoberali problematikou zaškolenia nových členov klubu, ktorými sa stali 

Mgr. Patrícia Huntošová a Annja Maria Piovarčiová.  

  

V prvej časti stretnutia nás Ing. Peniaško oboznámil s tematickou náplňou klubu na nasledujúce obdo-

bie. Následne sme si po vzájomnej dohode rozdali témy jednotlivých zápisníc. 

 

V druhej časti stretnutia  formou diskusie prebehlo zaškolenie nových členov klubu do ASC agendy 

a do školskej stránky EduPage. 

 

V tretej časti stretnutia sme pracovali samostatne, pričom noví členovia klubu diskutovali o preberanej 

problematike, a tak sa učili novým veciam. 

  

V závere stretnutia boli účastníkmi klubu navrhnuté odporúčania pre prácu s uvedenými technológiami. 
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12. Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia:  
        

1. Oboznámenie členov klubu s témami, ktoré budú v klube rozoberané a určenie termínov k vy-

pracovaniu zápisníc zo stretnutí. Rozpis tém stretnutí je nasledovný: 

 

- 21. 09. 2022 – Mgr. Huntošová 

- 28. 09. 2022 – Mgr. Mačalová 

- 04. 10. 2022 – Ing. Peniaško 

- 08. 11. 2022 – Mgr. Jánošíková 

- 22. 11. 2022 – Mgr. Dvorščáková 

- 06. 12. 2022 – Piovarčiová 

- 14. 12. 2022 – Mgr. Dvorščáková 

 

2. Oboznámenie nových členov klubu s ascAgendou a s informačným systémom EduPage. 

 

Na stretnutí klubu IKT sa naši noví členovia oboznámili so systémom ascAgenda, ktorý je používaný 

viac ako 3 300 slovenskými školami na celkovú administratívu školy – evidujú sa v nej žiaci, pracuje sa 

v nej s rôznymi tlačivami, elektronickou žiackou knižkou či elektronickou triednou knihou. Tento sys-

tém je voľne dostupný na stiahnutie na internetovej stránke - ascAgenda - Profesionálny školský sof-
tware.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Na stránke ascAgendy sa nachádzajú rôzne video inštruktáže, ktoré slúžia ako pomôcka nie len pre 

začínajúcich učiteľov. Na základe množstva videí dokážeme zefektívniť a zlepšiť proces vyučovania, 

pričom si pomáhame modernou technológiu. Videá sú voľne dostupné. 

 

 

https://www.ascagenda.com/#!/home/info
https://www.ascagenda.com/#!/home/info


 
Systém ascAgendy je úzko prepojený s informačným systémom stránky EduPage. Je to systém, ktorý 
je veľmi podstatný najmä pre triednych učiteľov.  Ak triednym učiteľom nie ste, do ascAgendy nemáte 
prístup.  

 
Aj napriek tomu, že naše nové členky nie sú triednymi učiteľkami, považovali sme za podstatné ich 
s ascAgendou oboznámiť.  
 
Informačný systém EduPage je dôležitou súčasťou školského života už niekoľko rokov. Využívajú ho 
učitelia, žiaci, ale aj rodičia. Každý žiak, učiteľ a rodič dostane od školy prihlasovacie heslá, ktorými sa 
prostredníctvom školskej stránky dostane ku svojim údajom. Čo však v prípade, že má rodič viacero 
detí a nenavštevujú rovnakú školu?  
 
Každý rodič má v takomto prípade možnosť vytvoriť si svoje osobné EduPage konto cez ich oficiálnu 
stránku - EduPage. Na registráciu musí využiť novú – inú, neregistrovanú – emailovú adresu a nové 
heslo. Ak tak urobí, vytvorí si úplne nové konto, pod ktoré si môže pridať všetky školské kontá, ku 
ktorým má prístup. Pre rodiča je takýto spôsob efektívnejší, pretože mu to šetrí čas, keďže namiesto 
prihlasovania sa na viaceré školské EduPage stránky, sa prihlási len na jednu, kde má prehľad o všet-
kých svojich deťoch.  
 
Takýto postup môžu zopakovať aj učitelia, ktorí majú takisto možnosť vytvoriť si svoje vlastné EduPage 
konto. Je to veľmi užitočné najmä z toho dôvodu, že na ich osobnom účte sa im ukladajú všetky vytvo-
rené materiály, a tak v prípade, že by učiteľ menil zamestnanie, prípadne má úväzok na viacerých ško-
lách, o svoje materiály nepríde a nemusí si vytvárať nové.  

https://portal.edupage.org/


 
3. Samostatná práca členov klubu 

 

V poslednej časti nášho stretnutia sa všetci členovia klubu venovali individuálnej práci s vyššie spome-

nutými informačnými systémami.  

 

 



13. Závery a odporúčania: 
 

 Na základe diskusie počas stretnutia klubu IKT sme prišli na nasledovné závery a odporúčania: 

 

1. Triedni učitelia by mali rodičov oboznámiť o možnosti vytvorenia vlastného EduPage konta, 

prostredníctvom ktorého majú možnosť sledovať výsledky všetkých detí súčasne.  

 

2. Učitelia by mali mať svoje vlastné EduPage konto najmä pre uchovanie jednotlivých materiá-

lov, ktoré počas svojej pedagogickej praxe vytvoria. 
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