
Registrácia  

Registrácia do systému je veľmi jednoduchá. Po otvorení stánky edmodo.com sa objaví 

takáto obrazovka. Sú dva spôsoby ako sa zaregistrovať: 

1. registrácia kliknutím na „Get started as a Teacher“ 

2. registrácia kliknutím na  „Sign Up“ (otvorí sa roleta, v ktorej zvolím „I´m a teacher“) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Po zvolení jednej či druhej možnosti sa objaví okno, kde zadáš svoj e-mail a heslo (je 

možnosť prepojiť konto aj s kontom Google, resp. Office 365 – výrazne jednoduchšia 

možnosť): 

 

V ďalšom kroku si zvolíš meno a priezvisko (bude sa ukazovať žiakom, je teda vhodné zvoliť 

si Tvoje krstné meno a priezvisko): 

 

 

 

 

 

heslo musí mať 

minimálne 6 znakov 

je vhodné zvoliť si 

Tvoje krstné meno a 

priezvisko 



Po dokončení registrácie sa Ťa Edmodo opýta, čím chceš začať – ponúka možnosti 

vytvorenia skupiny pre triedu (čo nebude potrebné, keďže skupiny budú pre Teba vytvorené 

dopredu a Ty sa k ním iba pripojíš zadaním jedinečného kódu, ktorý dostaneš ku každému 

kurzu), zároveň Edmodo funguje aj ako sociálna sieť, ktorá spája učiteľov z rôznych prostredí 

(môžeš tu nájsť mnoho zaujímavých vecí o tom, ako učiť).   

 

Poslednou možnosťou je pripojenie sa do skupiny, resp. triedy (Ty sa budeš pripájať už do 

predom vytvorenej skupiny – mailom dostaneš jedinečný kód, ktorý teraz zadáš – táto 

možnosť sa dá preskočiť a urobiť aj neskôr). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objaví sa jednoduché okno, do ktorého zadáš kód (šesť-miestny kód pozostávajúci 

z písmen, prípadne čísel) a následne sa tlačidlom „Join“ pripojíš:    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ďalšie poznámky: 

• ak máš na starosti viacero kurzov, kódy budeš zadávať jednotlivo neskôr (to zároveň 

platí aj pre ďalšie kurzy v budúcnosti) 

• je dôležité zvoliť na začiatku možnosť Teacher – učiteľské konto (má viacero funkcií 

a dosť výrazne sa líši od študentského, resp. rodičovského rozhrania) 

 



Prihlásenie a základné rozhranie systému 

Po otvorení stránky edmodo.com je možné sa prihlásiť kliknutím na „Log In“ v pravom 

hornom rohu obrazovky, vedľa tlačidla na registráciu (viď. obrázok v predchádzajúcej 

kapitole). Prihlásiš sa jednoducho – zadaním emailu a zvoleného hesla (prípadne pomocou 

konta Google/Office 365 – výrazne skracuje čas prihlasovania). 

Keď sa do systému prihlásiš, môžeš si všimnúť, že rozhranie tejto stránky sa veľmi nápadne 

podobá Facebooku (to bol aj zámer tvorcov). Bohužiaľ, celé rozhranie je v angličtine (chýba 

slovenská lokalizácia), to by však príliš veľkou prekážkou nemalo byť. Orientovať sa v tomto 

rozhraní by nemal byť problém, avšak nižšie sú zhrnuté základné nástroje: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
• Bočná lišta obsahuje nástroje na navágáciu medzi rôznymi skupinami (kurzy, lektorské 

skupiny): 

o Záložka „My Classes“ – jednoduché prepojenie do skupín vytvorené pre Tvoje 

jednotlivé kurzy (výhodou je rýchle prepojenie na kurz, nevýhodou horšia 

orientácia v prípade viacerých kurzov – môžete použiť tlačidlo „All Classes“ resp. 

záložku „Classes“ v hornej časti obrazovky).  

 

o Záložka „My Groups“ – prepojenie do skupín, ktoré si medzi sebou vytvárajú 

primárne učitelia (Freedu bude mať vlastné skupiny pre komunikáciu medzi 

lektormi, zdieľanie materiálov, hľadanie zástupov).  

 

• Horná lišta obsahuje záložky, ktoré Ťa dokážu prepojiť na jednotlivé „moduly“ Edmoda. 

Tie zjednodušujú odučenie Tvojich kurzov: 

o  Záložka „Classes“ – obsahuje prehľadnejšie usporiadanie Vašich skupín pre 

kurzy. Zároveň sa v tejto záložke nachádzajú nástroje na detailnejšiu správu 

kurzov (vo veľkej časti prípadov však spravovať kurzy bude človek, ktorý pre Teba 

kurzy). 



o  Záložku „Discover“ môžeš využiť na spájanie sa s inými učiteľmi okolo sveta – 

môžeš tak nájsť mnoho nových spôsobov učenia, materiálov, prípadne sa sám 

môžeš stať súčasťou niektorého z kurzov, ktorí medzi sebou učitelia zdieľajú.  

o  Záložka „Library“ je knižnicou Tvojich materiálov. Zdieľané materiály si tu môžeš 

ukladať a mať ich tak jednoducho k dispozícii (časom, keď sa zabehneš, naučíš sa 

aj ako si lekcie dopredu naplánovať – Edmodo dokáže príspevky automaticky 

zdieľať). 

o  Záložka „Messages“ slúži na komunikáciu medzi používateľmi Edmodo. Môžeš 

tak komunikovať s ostatnými lektormi, koordinátorkami, prípadne dokonca so 

študentmi (s tými však budeš prioritne komunikovať priamo vo vytvorenej 

skupine). 

 

• Najväčšiu časť obrazovky zaberá časť s príspevkami – tu môžeš zdieľať príspevky (vo 

väčšine prípadov toto využiješ práve pri práci v jednotlivých skupinách, preto viac 

informácií nájdeš v ďalšej kapitole tohto manuálu). Prioritne sa ti na tvojej domovskej 

stránke zobrazujú príspevky od stránok/učiteľov, ktorých sleduješ a zároveň príspevky 

zo skupín, v ktorých sa nachádzaš. Tlačidlom „Class activity only“ dokážeš tento obsah 

odfiltrovať a zobraziť tak aktivitu iba v Tvojich kurzoch.  

 

• V pravom hornom rohu obrazovky nájdeš notifikácie a nastavenia svojho profilu. Tým 

sa v tomto manuáli konkrétne nevenujeme. Dôležité je hlavne sledovať ikonu notifikácií 

(zvonček), kde sa ti zobrazí každá aktivita v tvojich kurzoch, resp. skupinách. Kliknutím na 

ikonu Tvojho profilu sa možnosťou „Logout“ taktiež dokážeš zo svojho konta odhlásiť. 

  

Ďalšie poznámky: 

• táto časť je orientovaná hlavne na to, aby si sa oboznámil so základnými funkciami 

Edmoda (existuje pomerne dosť ďalších funkcií, ktoré sa postupne naučíš využívať, 

zároveň je Edmodo pravidelne aktualizovaný, takže sa pridajú ďalšie) 

• z ďalších funkcií je vhodné spomenúť napríklad prepojenie Edmodo s balíkom Office 

(priamo v Edmodo môžeš vytvárať dokumenty, ktoré sa Ti automaticky ukladajú – teda 

nepotrebuješ mať ani len nainštalovaný balík Office) a zároveň Edmodo obsahuje 

plánovač (vieš si tak dosť prehľadne zorganizovať kurzy – vo väčšine prípadov však táto 

funkcia pre Teba nemusí byť podstatná) 



Organizácia kurzov – prihlásenie sa do kurzu 

Ako už bolo v predchádzajúcich kapitolach spomenuté, kurz, ktorý budeš viesť, bude pre 

Teba vopred vytvorený. Ty dostaneš iba jedinečný kód, pomocou ktorého sa do kurzu 

pripojíš (zároveň je tento kód spoločný pre Teba aj pre Tvojich žiakov – učiteľské konto 

znamená, že Ťa systém automaticky registruje ako lektora). Prvým spôsobom, ako sa do 

kurzu pripojiť bol načrtnutý pri registrácii. Takým spôsobom sa však pripojíš iba do svojho 

prvého kurzu. Aby si sa pripojil do ďalších kurzov, budeš sa musieť riadiť týmto postupom: 

• Prvým spôsobom je pripojenie sa cez domovskú stránku tak, že v záložke, kde sa 

nachádzajú Tvoje aktuálne kurzy („My classes“ – pozri predchádzajúcu kapitolu), 

klikneš na znak pre viac funkcií a zaklikneš v ponuke možnosť „Join a Class“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Ďalším spôsobom je ísť cez záložku „Classes“ vo vrchnej lište obrazovky (pozri 

predchádzajúcu kapitolu). Otvorí sa Ti nová obrazovka, kde sú zoradené všetky 

Tvoje kurzy. Aby si sa pripojil k novému, klikni na veľké tlačidlo + v pravej hornej 

časti obrazovky a v ponuke zaklikni možnosť „Join a Class“. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Objaví sa jednoduché okno, do ktorého zadáš kód (šesť-miestny kód pozostávajúci 

z písmen, prípadne čísel) a následne sa tlačidlom „Join“ pripojíš:    

 



Organizácia kurzov – zdieľanie príspevkov a materiálov 

Ak si sa už pripojil do kurzu, ten Ti pribudne medzi tvoje „triedy“. Bude sa Ti teda zobrazovať 

v ľavej časti obrazovky v záložke „My classes“ (pozri kapitolu Prihlásenie a základne 

rozhranie systému) a zároveň v zozname tvojich kurzov, ku ktorému sa dostaneš kliknutím na 

„Classes“ v hornej lište domovskej stránky (pozri kapitolu Prihlásenie a základne rozhranie 

systému).  

Každý z kurzov, ktorý budeš viesť bude mať svoju vlastnú nástenku, kde budeš môcť so 

žiakmi zdieľať materiály a komunikovať. Takto vyzerá stránka tvojho kurzu:  

• V ľavej časti okna môžeš prepínať medzi príspevkami v skupine („Posts“), 

priečinkami, do ktorých dokážeš žiakom usporiadať materiály („Folders“) 

a manažovaním členov skupiny („Members“) (taktiež sa tu nachádza funkcia 

„Small Groups,“ ktorá je rozširujúcou funkciou – umožní Ti v rámci kurzu vytvárať 

menšie skupiny žiakov) 

• V hlavnej časti okna nájdeš zdieľané príspevky, na ktoré môžeš Ty a Tvoji žiaci 

reagovať. Príspevky vytváraš kliknutím na okno nad zoznamom zdieľaných 

príspevkov. 

• V pravej časti môžeš vidieť okno s nadchádzajúcimi udalosťami. Ak žiakom 

zdieľaš interaktívne testy, prípadne im zadáš nejaké úlohy, toto okno im to bude 

pripomínať (a podobne aj Tebe). 

 

  



Aby si teda vytvoril príspevok (či už kvôli zdieľaniu materiálov, vytvoreniu ankety alebo 

zdieľaniu dôležitej správy), je potrebné kliknúť na okno, v ktorom uvidíš napísané „Start 

a discussion, share class materials, etc ...“ Po kliknutí naň sa okno zväčší a zobrazia sa viaceré 

funkcie: 

 

 

 

 

 

 

 

Základom Tvojho príspevku teda bude text (môžeš tak žiakom pripomenúť, o ktorú lekciu sa 

jedná, načrtnúť predmet učiva). Aby si k príspevku pridal prílohy, stačí zakliknúť na ikonu 

„Attach Files and Images“.  

Neskôr, keď už budeš mať pripravené viaceré materiály a budeš ich mať prehľadne 

zorganizované v Tvojej knižnici, môžeš súbory pridávať aj po kliknutí na ikonu „Add from 

Library“.  

Edmodo ponúka aj možnosť jednoduchej úpravy textu (ikona „Format text with 

Markdown“) tak, aby Tvoje príspevky vyzerali prehľadnejšie a zaujímavejšie (jedná sa o pár 

jednoduchých operácií ako tučné písmo, kurzíva, viac druhov veľkosti písma – obmedzené 

množstvo funkcií, ktoré však v mnohom pomôžu – o tomto neskôr). 

Zároveň Edmodo ponúka možnosť naplánovať si uverejnenie príspevku v určitý čas. To 

môžeš urobiť kliknutím na funkciu „Schedule Your Post“. Môžeš si takto príspevky dopredu 

uložiť a ony sa samé zdieľajú v určený čas. 

 

 

 

 

  

Ďalšie poznámky: 

• v Edmodo môžeš taktiež vytvárať ankety pomocou funkcie „Create a Poll“ – tie 

môžu slúžiť ako spätná väzba po každej hodine, či časti kurzu 

• taktiež si vieš vytvoriť svoje vlastné testy, ktoré budú automaticky ohodnotené – 

môžeš tak ušetriť hodiny, ktoré by ste strávili riešením testov prebratím inej časti 

učiva (vstupné testy budú pre Teba vopred pripravené – jedná sa teda o testy, 

ktoré vytvoríš Ty sám) 

• ďalšie funkcie, ktoré môžeš využiť pri organizácii kurzov a zdieľaním príspevkov 

budú postupne do tohto manuálu pridané (nateraz vieš všetky základné funkcie, 

ktoré budeš k svojmu kurzu potrebovať) 



Kedy si môžem hodinu zapísať ako odučenú ? 

 
Predpokladom pre odučenú hodinu je jej fyzické odučenie vo Freedu. Kvôli situácii, 

ktorá však nastala a teda všetky kurzy sa na nejaký čas zrušili, môžeš si hodinu zapísať 

ako odučenú, ak si: 

 

• zdieľal materiály vo svojej skupine 

• k materiálom pridal zrozumiteľné inštrukcie, čo majú žiaci s materiálmi robiť 

• zhrnul teóriu, ktorú žiaci k danému učivu potrebujú (keďže hodina je 

odučená iba takýmto spôsobom, chceme tak zaručiť, aby deti dostali čo 

najväčšiu časť toho, čo by si im inak na hodine vysvetlil)  

Keďže však chceme zaručiť, aby žiaci danému učivu pochopili čo najlepšie, 

v príspevkoch, ktoré deťom v Edmodo zdieľaš, nezabudni spomenúť, že sa na Teba 

pomocou tohto systému môžu obrátiť formou komentára.  

Taktiež nezabudni: 

• žiakom na otázky odpovedať (pri zdieľaní materiálov na ďalšiu hodinu, 

vyčleň si čas na stručné odpovede pre žiakov) 

• posielať materiály dostatočne skoro - najneskôr v čase, kedy sa hodina 

mala uskutočniť (taktiež môžeš žiakom poslať materiály dopredu – nezabudni 

im však pripomenúť, na ktorú hodinu učivo patrí) 

• umožniť žiakom formu spätnej väzby – môžeš sa ich formou príspevku 

opýtať, či učivu dostatočne pochopili 


