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       Za účelom zvýšenia kvality odborného vzdelávania študentov a prípravy, ktoré sa zameriavajú na 

potreby trhu práce,  prebehlo školenie zamerané na tvorbu testov v prostredí EduPage 

 

 

Stretnutie koordinovala Ing. Eva Šurinová. Zúčastnilo sa ho 8 učiteľov odborných predmetov, ktorí 

pracujú v pedagogickom klube, ktorý funguje v rámci projektu “Digitálnymi technológiami v škole do 

praxe”. Cieľom stretnutia bolo rozvíjať odborné zručnosti v oblasti preverovania dosiahnutých vedomostí 

žiakov.  

Členovia klubu boli oboznámení so spôsobmi tvorby testov. 

 



 

 

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

➢ Úvod a organizačné pokyny 

Koordinátorka privítala prítomných členov klubu, zabezpečila podpísanie prezenčnej listiny 

a oboznámila členov s aktuálnou témou o spôsobe tvorby testov. 

 

➢ Prezentácia otvorenej hodiny 

 

    V rámci otvorenej hodiny sme sa zamerali na možnosti a spôsoby preverovania 

dosiahnutých výsledkov žiakov.  Pre konkrétne typy predmetov sa ako účinný spôsob 

preverovania  javí písomný spôsob.  V rámci Edupage sme si ukázali a vyskúšali možnosti a 

spôsoby vytvárania testov a iných možností na preverenie vedomostí žiakov. Zamerali sme 

sa na možnosti zadávania domácich úloh, ich kontrolu a vyhodnotenie výsledkov.  

V tejto časti sme sa oboznámili s rôznymi možnosťami vyhodnocovania domácich úloh aj 

úloh zadávaných priamo na prebiehajúcich vyučovacích hodinách.  V rámci notifikácií v 

EduPage sme si ukázali a vyskúšali akým spôsobom vytvárať test, zadávať domáce úlohy 

alebo posielať učebné materiály žiakom.  

Pri vytváraní testu si po zvolení novej karty môžeme vybrať z 9 typov otázok. Prvý typ nám 

umožňuje zadať otázku, kde žiak vyberá správnu možnosť z niekoľkých zadaných. Druhý typ 

umožňuje žiakovi dopísať správnu odpoveď do textu. V treťom type žiak ukladá správne 

odpovede podľa konkrétneho kritéria. V štvrtom type žiak hľadá správny bod na obrázku. v 

piatok type zaraďuje správne odpovede do kategórií.  

Pestrosť možností tvorby otázok nám umožňuje preveriť vedomosti žiakov z akéhokoľvek 

predmetu.  

V praktickej časti si každý člen klubu vytvoril vlastný test. Keďže je možné zvoliť si do trestu 

rôzne typy a počty otázok, všetci členovia si sami mohli zvoliť  aký dlhý test vytvoria a akým 

spôsobom si preveria vedomosti žiakov.  

Pri vyhodnotení testu si členovia klubu vyskúšali automatickú opravu aj manuálnu opravu. 

Závisí to od typu zadanej otázky.  Po vyhodnotení testu si učiteľ zvolí systém 

hodnotenia(známka, percentá) a podľa  klasifikačnej stupnice priradí známky. Tie následne 

nechá automaticky zaznamenať do klasifikačnej tabuľky.  
 

➢ Ukončenie stretnutia  

13. Závery a odporúčania: 
 

V rámci preverovania vedomostí žiakov, je EduPage veľmi vhodný, vzhľadom na široké možnosti 

zadávania otázok a na relatívne jednoduché vyhodnotenie dosiahnutých výsledkov žiakov.  

 

14. Vypracoval (meno, priezvisko) Ing. Eva Šurinová 

15. Dátum 24. 01. 2022 

16. Podpis  

17. Schválil (meno, priezvisko) Ing. František Hadár 

18. Dátum 24. 01. 2022 

19. Podpis  

Príloha: Prezenčná listina zo stretnutia pedagogického klubu 



 

 

Pokyny k vyplneniu Správy o činnosti pedagogického klubu: 

Prijímateľ vypracuje správu ku každému stretnutiu pedagogického klubu samostatne. Prílohou 

správy je prezenčná listina účastníkov stretnutia pedagogického klubu.  

 

1. V riadku Prioritná os – Vzdelávanie 

2. V riadku špecifický cieľ – uvedie sa v zmysle zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného 

príspevku (ďalej len "zmluva o NFP") 

3. V riadku Prijímateľ -  uvedie sa názov prijímateľa podľa zmluvy o poskytnutí nenávratného 

finančného príspevku  

4. V riadku Názov projektu -  uvedie sa úplný názov projektu podľa zmluvy NFP, nepoužíva sa 

skrátený názov projektu  

5. V riadku Kód projektu ITMS2014+ - uvedie sa kód projektu podľa zmluvy NFP 

6. V riadku Názov pedagogického klubu (ďalej aj „klub“) – uvedie sa  názov klubu  

7. V riadku Dátum stretnutia/zasadnutia klubu -  uvedie sa aktuálny dátum stretnutia daného klubu 

učiteľov, ktorý je totožný s dátumom na prezenčnej listine 

8. V riadku Miesto stretnutia  pedagogického klubu - uvedie sa miesto stretnutia daného klubu 

učiteľov, ktorý je totožný s miestom konania na prezenčnej listine 

9. V riadku Meno koordinátora pedagogického klubu – uvedie sa celé meno a priezvisko 

koordinátora klubu 

10. V riadku Odkaz na webové sídlo zverejnenej správy – uvedie sa odkaz / link na webovú stránku, 

kde je správa zverejnená 

11. V riadku  Manažérske zhrnutie – uvedú sa kľúčové slová a stručné zhrnutie stretnutia klubu 

12. V riadku Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia -  uvedú sa v bodoch hlavné 

témy, ktoré boli predmetom stretnutia. Zároveň sa stručne a výstižne popíše priebeh stretnutia 

klubu 

13. V riadku Závery o odporúčania –  uvedú sa závery a odporúčania k témam, ktoré boli 

predmetom stretnutia  

14. V riadku Vypracoval – uvedie sa celé meno a priezvisko osoby, ktorá správu o činnosti 

vypracovala   

15. V riadku Dátum – uvedie sa dátum vypracovania správy o činnosti 

16. V riadku Podpis – osoba, ktorá správu o činnosti vypracovala sa vlastnoručne   podpíše 

17. V riadku Schválil - uvedie sa celé meno a priezvisko osoby, ktorá správu schválila (koordinátor 

klubu/vedúci klubu učiteľov)  



 

 

18. V riadku Dátum – uvedie sa dátum schválenia správy o činnosti 

19. V riadku Podpis – osoba, ktorá správu o činnosti schválila sa vlastnoručne podpíše. 


