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Pridávanie nového termínu pre používanie/overovanie  
metodík a nových informatických a motivačných predmetov 

(verzia 09/2020) 

Termíny pre používanie/overovanie metodík na škole pridáva výlučne expert pre implementáciu 

inovácií vzdelávania na škole. Pre každý predmet a triedu pre školský rok, vytvárate len jeden 

termín. V ňom môžu byť stretnutia ktoré si učiteľ vykazuje ako overovanie spolu so stretnutiami, 

ktoré si vykazuje ako používanie metodiky. Koordinátor je povinný vytvoriť v portály termíny pre 

všetky predmety a triedy v ktorých na škole prebieha overovanie, respektíve využívanie metodík. 

Postup ukážeme na jednom termíne, no v prípade tvorby ďalších termínov odporúčame využiť 

možnosť kopírovania už vytvoreného termínu. Postup pre kopírovanie termínu je uvedený na konci 

manuálu. 

1. Pridávanie termínu sa realizuje v rámci Registračného portálu národného projektu IT 

Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie, ktorý je dostupný na stránke 

https://registracia.itakademia.sk (v rámci tohto portálu ste zadávali svoje osobné údaje, 

potrebné pre uzavretie DoVP) 

 

 

https://registracia.itakademia.sk/
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2. Po prihlásení, sa Vám zobrazí úvodná obrazovka, na ktorej je oranžové tlačidlo Administrácia 

termínov .  

 

 
3. Po kliknutí na tlačidlo sa dostanete do časti Administrácia termínov, kde po zadaní 

parametrov do filtra sa Vám zobrazia všetky termíny, ku ktorým ste boli priradený. V prípade, 

že ste v systéme po prvý krát a termíny ste ešte nepridávali alebo ste do filtra nezadali žiadne 

parametre, je zoznam prázdny.  

 

4. Pridanie nového termínu začnete kliknutím na zelené tlačidlo Pridať termín, ktoré sa nachádza 

vľavo, kedy sa Vám zobrazí formulár pre pridávanie termínu. V rámci formulára musíte vyplniť 

všetky povinné políčka, ktoré sú označené * a to nasledovne: 
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a. Aktivita – v políčku Aktivita pomocou rozbaľovacieho zoznamu vyberiete z ponuky predmet, 

pre ktorý termín chcete vytvoriť. (v našom príklade vyberáme matematiku SŠ (UPJŠ))

 
 

 
 

b. Manažér – v políčku Manažér pomocou rozbaľovacieho zoznamu sa uvádza koordinátor školy 
 

Pozn.: Ak do políčka začnete písať napr. priezvisko učiteľa, systém Vám postupne vyselektuje záznam 

odpovedajúci danému priezvisku. (v našom príklade vyberáme učiteľku Mgr. Lenku Derjaninovú) 

 
 

 
 

c. Miestnosť (prvé stretnutie) - v políčku Miestnosť (prvé stretnutie) pomocou rozbaľovacieho 

zoznamu vyberiete z ponuky Vašu školu, ktorá je ukončená názvom Učebňa 1. . (v našom príklade si 

vyberáme Gymnázium, Študentská 4, Snina – Učebňa 1)  

Pozn.: Ak do políčka začnete písať napr. mesto, systém Vám postupne vyselektuje záznam resp. záznamy 

odpovedajúce danému mestu.  

Uvádza sa koordinátor školy 
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d. Organizátor - v políčku Organizátor pomocou rozbaľovacieho zoznamu vyberiete z ponuky 

organizáciu, ktorú máte uvedenú v zátvorke v názve aktivity.  

 
 

 
 

e. Lektori (všetci lektori zo všetkých stretnutí) – v políčku Lektori (všetci lektori zo všetkých 

stretnutí) pomocou rozbaľovacieho zoznamu vyberiete z ponuky toho daného učiteľa/učiteľov. 
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Pozn.: Opäť platí, že ak do políčka začnete písať napr. priezvisko učiteľa, systém Vám postupne vyselektuje 

záznam odpovedajúci danému priezvisku. (v našom príklade vyberáme opäť kolegyňu Mgr. Lenku Derjaninovú) 

V prípade, že systém nenájde učiteľa – prosím, kontaktujte nás. 

 

 

 

 

f. Typ prihlášky  – v políčku Typ prihlášky pomocou rozbaľovacieho zoznamu vyberiete z ponuky 

možnosť GDPR: Karta účastníka ITMS2014+ (pre všetky vzdelávacie aktivity). 

 

 

 

g. Cieľová skupina  – v políčku Cieľová skupina pomocou rozbaľovacieho zoznamu vyberiete 

z ponuky možnosť Organizácia. 

Pozn.: po voľbe danej možnosti je nutné chvíľku počkať, pretože systém automaticky načítava všetky 

organizácie. Načítanie bolo dokončené, ak sa Vám pod políčkom Cieľová skupina zobrazí nové políčko 

Organizácia. 
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h. Organizácia  – pomocou kliknutia do daného políčka Organizácia sa Vám rozbalí ponuka 

všetkých organizácií, z ktorej si vyberiete Vašu školu. Ak sa Vám ponuka nezobrazuje je nutné chvíľku 

počkať. 

 

Pozn.: Ak do políčka začnete písať napr. mesto, systém Vám postupne vyselektuje záznam resp. záznamy 

odpovedajúce danému mestu.  

i. Začiatok registrácie, Koniec registrácie, Začiatok, Koniec – tieto políčka nastavte podľa obrázka 

Pozn.: Dátumy nemažte, ale len prepíšte, aby bol zachovaný formát dátumu. 

 

Začiatok a koniec registrácie musí byť skôr ako začiatok a koniec termínu. Koniec termínu ak 

budete metodiky v triede overovať/využívať celý školský rok nastavte tak ako na obrázku. Ak však 

viete, že overovanie v triede ukončite skôr a už nebudete v danej triede overovať/využívať 

metodiky do konca školského roka, nastavte to po poslednom stretnutí ktoré učiteľ v danom 

termíne realizuje. Koniec ale i začiatok termínu viete modifikovať aj neskôr. 

02.09.2019 00:00 

15.06.2020 23:59 resp. 30.5.2020 

01.09.2019 00:00 

01.09.2019 23:59 
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j. Cieľová skupina  – v políčku Cieľová skupina, ktoré sa nachádza pod Stretnutiami napíšte , pre 

ktorú triedu je daný termín so zvoleným predmetom a učiteľom nastavovaný (napr. 1. A,..). 

 

k. Poznámka – políčko poznámka je nepovinné. 

 

l. Minimálny počet miest, Maximálny počet miest – do políčka minimálny počet miest uveďte 

číslicu 1. Do políčka maximálny počet miest uveďte  maximálny počet žiakov, ktorí budú v rámci 

danej triedy, v danom predmete a pri danom učiteľovi do overovania zapojení. 

 

 

m. Rozsah hodín – do políčka Rozsah hodín uveďte počet vyučovacích hodín, ktoré v rámci všetkých 

stretnutí zrealizujete. V prípade, že presný počet neviete uveďte odhadovaný počet, ktorý neskôr 

upresníte editáciou termínu. 

 

 

n. Platba – políčko Platba ostáva nevyplnené 

 

 

o. Zobrazenie času  -  Políčko Zobrazenie času ostáva nastavené na možnosti Nezobraziť čas 

v prezenčnej listine. 

 
 

 



 
 
 

                    

www.itakademia.sk 
 

p. Typ - v políčku Typ si z rozbaľovacieho zoznamu vyberte možnosť Súkromný.  

 

 

Miestnosť vo Wasete – ak je prednastavená nemeníte. Povinná položka. Vybrať zo zoznamu jednu 

z ponúknutých v prípade ak ste nedostali pokyn pre konkrétnu možnosť 

 

q. Miestnosť vo Wasete – je potrebné vybrať tú možnosť, ktorú vám ponúkne  
(v našom prípade SK-UPJS) 

 

r. Odoslať e-mail manažérovi – Políčko Odoslať e-mail manažérovi ostáva nastavené na možnosti 

Neodoslať e-mail manažérovi po registrácii používateľa. 

 

5. Vyplnenie termínu potvrdíme kliknutím na tlačidlo Uložiť, v spodnej časti formulára. 

 

6. Následne budete presmerovaní do novovytvoreného termínu v ktorom je potrebné Potvrdiť 

termín a Pridať žiakov 

7. Termín potvrdíte kliknutie na tlačidlo Potvrdiť termín, na ktorým celý termín potvrdíte. 
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8. Prihlásenie jednotlivých žiakov na dané stretnutia realizujete postupne kliknutím na zelené 

tlačidlo Hromadne prihlásiť používateľa, kedy sa Vám zobrazí okno pre pridávanie 

jednotlivých účastníkov daného stretnutia, v našom prípade žiakov triedy, na ktorých bude 

overovaná (využívaná) v projekte vytvorená metodika(y). 

  

 
9. V rámci daného okna máte možnosť vyhľadať a pridať postupne jednotlivých žiakov školy.  

 

 

Ak do políčka začnete písať napr. priezvisko žiaka, systém Vám postupne vyselektuje záznam 

odpovedajúci danému priezvisku v organizácii ktorú ste si nastavili v termíne (spravidla teda Vašej 

školy). Po kliknutí na vybrané meno sa žiak dostane do zoznamu a vy môžete ďalej pridávať ďalších 

žiakov. Až je zoznam žiakov kompletný, dáte pridať používateľov a žiaci sú hromadne pridaní do 
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termínu. Ak pri výbere žiakov pri klikaní na meno máte stlačenú klávesu CTRL, rozrolovaný zoznam sa 

neuzavrie a vy takto môžete postupne pridávať žiakov bez zatvorenia rozrolovaného zoznamu.  

Pozn: Pridávajte len žiakov, ktorí sa reálne z triedy zúčastňujú výučby. Žiakov je možné pridávať 

kedykoľvek počas behu termínu. Obdobne je ich možné zmazať kedykoľvek, pokiaľ mu nebola 

zaevidovaná účasť na žiadnom z termínov. 

10. Vytvorený termín sa Vám zobrazí v Administrácii termínov po zadaní parametra Aktivita vo 

filtri. Vytvárate jeden termín pre jednu skupinu/triedu/krúžok.  

 

 

11. V prípade, tvorby ďalšieho termínu odporúčame využiť možnosť kopírovania už vytvoreného 

termínu. Možnosť kopírovania termínu sa nachádza v okne Administrácia termínov, časť 

Možnosti, kliknutím na tlačidlo zobrazujúce dva listy papiera, ktoré sa nachádza na konci 

riadka s daným termínom. 

Pozn.: Okno si viete zobraziť po kliknutí na záložku Aktivity -> Administrácia termínov, ktoré sa nachádzajú 

v hlavnom menu. 
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12. Po kliknutí na dané tlačidlo sa zobrazí okno Kopírovať termín, ktoré obsahuje už vyplnené 

položky odpovedajúce termínu, z ktorého kópia bola vytvorená. Následne už len budeme 

upravovať tie položky, ktoré sa menia napr. Aktivita (predmet), lektor, cieľová skupina 

(trieda)... 

 

 
 

13. Vykonané zmeny potvrdíme kliknutím na tlačidlo Uložiť, kedy sa nám skopírovaný termín 

hneď uloží a vy môžete pokračovať krokom 6. 

14. Do vytvoreného termínu je potrebné pridávať jednotlivé stretnutia overovania/využívania 

metodík a evidovať účasť žiakov na týchto stretnutiach. Pridávať stretnutia do termínu má 

právo manažér termínu ako aj lektor. Pridávanie je popísané v osobitnom dokumente.  

15. Posledným krokom ktorý manažér termínu spraví na konci termínu (po realizácii všetkých 

stretnutí) je evidencia absolvovania termínu žiakmi a jeho následné uzavretie. Postup pri 

evidencii absolvovania termínu ako i jeho uzavretie je totožný s evidenciou dochádzky 

stretnutia a jeho uzavretie. Termín absolvoval každý žiak, ktorý sa zúčastnil aspoň jedného 

stretnutia. 

 


