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11. Manažérske zhrnutie: 
 

Kľúčové slová: dištančné vzdelávanie , aplikácia edupage – nastavenia, tvorba domácich úloh, 

testov a prezentácií, naplánovať písomku / skúšanie, komunikácia - chat, konzultačné hodiny  

 

Práca s aplikáciou s edupage – natavenia a možnosti využívania aplikácie počas dištančného 

vzdelávania. 

Využívanie aplikácie edupage pri upevňovaní, systematizácii, kontrole domácich úloh a preverovaní 

vedomosti žiakov. 

Aktívne využívanie aplikácie edupage pri komunikácii so žiakmi. 

 

 

 

http://www.hastropy.sk/


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

Členovia klubu: 

- sa oboznámili a precvičili si základné nastavenia a funkcie aplikácie edupage 

- teoreticky a najmä prakticky zvládli tvorbu, zadávanie a kontrolu domácich úloh 

- prakticky si vyskúšali tvorbu testu , jeho naplánovanie, vyhodnotenie a pridelenie testu inej 

triede 

- oboznámili sa s tvorbou prezentácií a ich využitie cez zdieľanú obrazovku v aplikácii zoom 

- bez problémov zvládli základné funkcie komunikácie so žiakmi cez aplikáciu edupage – 

poslanie správy, konverzáciu – chat, vytvorenie ankety 

 

Členovia klubu spolu veľmi aktívne komunikovali, vymieňali si vzájomné skúsenosti a spôsoby 

práce s aplikáciou edupage, najmä pri príprave, vyhodnotení a prideľovaní testov, domácich úloh 

žiakom. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13. Závery a odporúčania: 

1. Aktívne a pravidelne využívať aplikáciu edupage pri online vzdelávaní žiakov. 

2. Vzájomná pomoc členov klubu pri online príprave študijných materiálov, domácich úloh a 

testov pre žiakov. 

3. Vzájomné zdieľanie vypracovaných materiálov zameraných na preverovanie vedomostí 

žiakov. 

  

 


