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Krátka anotácia: Elektronické spracovanie údajov umožňuje a zároveň uľahčuje  

informovanosť zo učiteľa smerom na žiaka a rodiča. Zadaním informácie o absencii alebo 

hodnotení má okamžite k dispozícii žiak aj rodič. Napríklad, ak žiak nepríde načas na 

vyučovaciu hodinu  alebo dostane hodnotenie z písomky, zápis za správanie, či oznámenie 

o aktivite, ktorá sa má konať v určitý deň, to všetko sú informácie, ktoré okamžite vidí žiak 

aj rodič kdekoľvek  sa nachádza ak má aplikáciu v mobilnom telefóne a pripojenie na 

internet. 

Zo skúsenosti prítomných vyplynulo, že častokrát po odoslaní akejkoľvek informácie 

prostredníctvom Edupage, či už o absencii, zadanej úlohe alebo známke z písomky, rodič 

okamžite reaguje smerom k učiteľovi. 

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

 

• elektronické spracovanie údajov 

• elektronická informovanosť žiakov  aj rodičov 

 

http://www.spsehalova.sk/


Témou elektronické spracovanie údajov sme nadviazali na predchádzajúcu tému stretnutia pedagógov 

21. storočia.. Prítomní si v rámci stretnutia vymieňali svoje informácie a skúsenosti s elektronickým 

spracovaním vzdelávacích materiálov. Počas stretnutia sme si dovzdávali informácie, ktoré 

dostávame informácie zo strany rodičov, nakoľko viacerí z nich  nás informovali o pridaných 

možnostiach, ktoré Edupage poskytuje. 

12. Závery a odporúčania: 

 

Závery: 

 

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

zameraná na elektronické spracovanie údajov a ich zdieľanie v konkrétnych skupinách 

osôb.  

Odporúčania: 

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

rôznymi platformami a inštitúciami.  
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