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11.  Manažérske zhrnutie: 
 

Na stretnutí Klubu IKT sme riešili problémy, ktoré vznikli v Edupage a ASC agende na začiatku 

školského roka.   

 

Ing. Peniaško vysvetľoval ako znovu nastaviť skupiny v Edupage. Taktiež vysvetlil, kde uložil pro-

gram ATF a ako si ho študenti môžu stiahnuť. 

Podľa návodu sme riešili inštaláciu programu Alf. 

Pripomenuli sme si prácu s LanSchool. 

 

Do klubu IKT pribudli nové členky, Piovarčiová a Mgr. Huntošová.  

 

V závere stretnutia sme navrhli odporúčania ako môžeme ešte efektívnejšie implementovať uvedenú 

problematiku vo svojej práci a navrhli odporúčania pre prax. 
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12. Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia: 

 

Edupage 

Členovia klubu si navzájom vymenili poznatky z minulého školského roka a veľmi pozitívne zhod-

notili prácu s programom Edupage. Novým členkám sme vysvetlili mnohé postupy, napríklad zadá-

vanie domácich úloh, posielanie komentárov k domácim úlohám, vyhodnotenie domácich úloh rôz-

nym spôsobom. Mgr. Mačalová napríklad používa známky a text. Mgr. Jánošíková hodnotí žiakov 

hlavne bodovo a percentami. Všetky tieto spôsoby sme prakticky predviedli Mgr. Huntošovej. Tak-

tiež sme jej ukázali rôzne kategórie, váhy a farby známok. Mgr. Mačalová  napríklad zapisuje známky 

priamo do Výsledkov v domácich úlohách.  

 

ATF 

Mgr. Mačalová vyučuje Administratívu a korešpondenciu v nižších ročníkoch aj cez program ATF. 

Na začiatku školského roka vznikol problém, ako tento program poskytnúť žiakom I. ročníka. V mi-

nulosti sa osvedčilo, že okrem učebnice mali študenti počas dištančného vyučovania k dispozícii tento 

program, ktorý sme pre školu zakúpili z Občianskeho združenia EKONÓM. Ing. Peniaško umiestnil 

tento program na Edupage, Žiaci a rodičia pod predmet ADK. Študenti si ho po prihlásení mailovou 

adresou môžu stiahnuť a používať na študijné účely. 

 

Zborovňa.sk  
Členovia klubu sa navzájom informovali, že na začiatku školského roka dostali prihlasovacie údaje 

do zborovne.sk. Vymenili si názory na materiály, ktoré používajú. 

 

LanSchool 

Mgr. Mačalová s Ing. Peniaškom vysvetlili výhody používania tohto programu novým členkám 

klubu. Predviedli mnohé funkcie. 

 

Online testovanie Alf – nový import žiakov cez API (Edupage a eŠkola) 

Členky Klubu cudzích jazykov používajú pri výučbe aj pri zadávaní domácich úloh program Alf. Pani 

zástupkyňa Mgr. Gajdošová potrebuje tento program na testovanie. Preto sme na klube riešili inšta-

láciu programu Alf. 

Ing. Peniaško rozposlal členkám klubu mail s návodom od Ing. Martina Klima ako nainštalovať tento 

program. Postupovali sme podľa návodu. Aktualizovali sme žiacku databázu z ASC agendy a túto 

sme potom importovali do programu Alf. 

Návod: 

Hlavné výhody importu žiakov cez API: 

    API rozhranie stačí nastaviť len jedenkrát.  

Na začiatku budúceho školského roku už stlačíte len link Importuj triedy cez Edupage/eŠkolu a zoz-

nam žiakov sa aktualizuje automaticky. 

    Heslá, ktoré ste zadali žiakom, zostanú zachované aj v budúcom školskom roku. 

    História testov, ktoré zadajú učitelia žiakom, zostane zachovaná, takže učitelia budú vidieť, čo 

zadali v minulom školskom roku žiakom a zároveň zostanú zachované aj výsledky ich testov 

POSTUP importu žiakov cez API 



V Online testovaní – Iné nastavenia, v časti Import žiakov cez API si doplňte údaje z EduPage/eŠkoly 

podľa tohto návodu v nasledujúcom PDF súbore: 

 

Následne môžete žiakov v novom školskom roku importovať cez Administrácia žiakov –  Importuj 

triedy z online EduPage/eŠkola 

 

 

 



 

 

Heslá pre žiakov môžu nastavovať aj jednotliví učitelia, najlepšie ak ich nastaví triedny učiteľ. Majú 

k dispozícii tieto možnosti: 

 

- nastaviť heslá individuálne cez „Premenuj žiaka, zmeň heslo“; 

 

- nastaviť jednotné heslo pre celú triedu cez „Nastav jednotné heslo“; 

 

- vygenerovať náhodné heslá cez „Vygeneruj náhodné heslá“. 

 

Tieto heslá môže učiteľ kedykoľvek vytlačiť, rozstrihať a rozdať žiakom. 

  

Ak sa bude chcieť zaregistrovať nový učiteľ z vašej školy, registračný kód učiteľa nájdete v Online 

testovaní v záložke Iné nastavenia. 

 

Postup práce s databázou testov Alf nájdete na stránke www.programalf.sk v záložke Videonávody, 

kde sa nachádza prehľadné video. 

 

13. Závery a odporúčania: 
Skonzultovali sme rôzne spôsoby používania Edupage, ASC agendy, zadávanie domácich úloh. 

Skonzultovali sme postup ako z ASC agendy podľa návodu importovať žiacku databázu a impor-

tovať ju do Alf. V závere stretnutia sme navrhli odporúčania ako môžeme ešte efektívnejšie im-

plementovať uvedenú problematiku vo svojej práci a navrhli odporúčania pre prax.  
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