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11. Manažérske zhrnutie 
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Krátka anotácia: Možnosť elektronického spracovania údajov je nie len pre školy 

obrovskou výhodou. V rámci škôl umožňuje elektronické spracovanie údajov aplikácia 

EduPage, ktorá je rovnako výhodná pre žiakov i rodičov. Jednoznačne možno povedať, že to 

naozaj posunulo a školské dáta na veľmi dobrú úroveň. Tým, že rodičia majú prístup k 

údajom o dochádzke, známkam, domácim úlohám, učivu, a podobne, už viac nie sú 

neinformovaní a môžu sa viac zapájať do vzdelávania svojich detí. 

Kľúčovým prínosom EduPage je mobilná aplikácia. Umožňuje učiteľom, rodičom i žiakom 

prístup k funkciám EduPage prostredníctvom smartfónu kedykoľvek a kdekoľvek v reálnom 

čase. Dlhodobo sa riešila potreba zjednodušenia komunikácie medzi školou a rodičmi a práve 

vďaka EduPage sa to dosiahlo. 

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

 

• Edupage ako komunikačný nástroj 

• Edupage ako nástroj na odovzdávanie učebných materiálov  
 

http://www.spsehalova.sk/


V súčasnosti patrí Edupage medzi najpoužívanejšiu komunikačnú platformu medzi školou, rodičom 

a žiakom. Poskytuje možnosti od vytvorenia cez úpravy rozvrhu konkrétnych učiteľov alebo tried, 

ďalej umožňuje nastavenie a evidenciu suplovania, evidenciu dochádzky žiakov aj učiteľov, 

evidenciu udalostí, ktoré sa v rámci školského roka dejú. 

Členom klubu - aktívnym používateľom Edupage vyhovuje v ďalšej svojej podstate, a to využívajú 

ho ako komunikačný nástroj, či už medzi sebou navzájom alebo na komunikáciu so žiakmi a rodičmi. 

V rámci komunikácie s rodičmi a žiakmi ho využívajú ako informačný  nástroj hodnotenia 

a dochádzky žiakov v rámci vyučovania aj mimovyučovacích aktivít. 

V neposlednom rade ho využívajú na zadávanie úloh a vzdelávacích materiálov, na vypracovanie 

testov, plánov, ankiet.  

13. Závery a odporúčania: 

 

Závery: 

 

Stretnutie pedagógov 21. storočia plní svoj účel. Výmena názorov a skúseností bola 

zameraná na výmenu skúseností s využívaním Edupage. Každý z prítomných ho využíva 

v maximálnom rozsahu. Značná časť bola zameraná na možnosti vypracovania testov a ich 

spracovania výsledkov. Všetci sa zhodli na potrebe rozšíriť využitie Edupage o možnosť 

riešenia problematiky stravovania – objednávania a odhlásenia obedu v prípade potreby. 

Odporúčania: 

Naďalej sa zameriavať na výmenu skúseností a využiť rôzne možnosti, ktoré sú ponúkané 

rôznymi platformami a inštitúciami.  
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