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11. Manažérske zhrnutie: 

Kľúčové slová: 

• Facebook, Instagram, web stránka školy, Youtube, obsah, text, foto, video 

Krátka anotácia 

• cieľom stretnutia bolo upresniť, v akom formáte majú učitelia, prípadne žiaci, odovzdávať 

materiály zo školských akcií, ktoré má škola záujem publikovať a prezentovať sa tak na 

sociálnych sieťach, dôraz je kladený hlavne na kvalitu pripravovaných informácií 



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

1. Diskusia k publikovanému obsahu 

2. Vhodné formáty pre jednotlivé platformy 

3. Záver 

Hlavná téma stretnutia:  

Príprava  obsahu pre školský Facebook, Instagram a webovú stránku 

Zhrnutie priebehu stretnutia: 

1. Náplň tohto stretnutia vyplynula z podnetu kolegu, ktorý je na škole zodpovedný za 

uverejňovanie príspevkov na webovú stránku a sociálne siete školy. Častokrát dostáva 

podklady v nekvalitnej podobe, napríklad fotografie sú rozmazané v nízkej kvalite, príliš dlhé 

texty a použité zbytočné formátovania. Na Facebooku a Instagrame je dôležitá frekvencia 

uverejňovania príspevkov a ich zdieľanie.  

2. Prešli sme si odporúčania kolegu pre jednotlivé platformy:  

Web stránka školy - článok vo Worde, rozsah môže byť aj väčší, cca 3-10 viet. Bez 

formátovania. Členenie: nadpis, úvodný text (zobrazí sa pri fotografii), hlavný text. 

Fotografie – originály, neupravované, poslať radšej priamo z mobilu na e-mail Office365 

alebo Whatsapp, ako preposielať (tým sa stráca kvalita), platí to aj pre ostatné platformy. 

Príspevok cca 1-3 vety. Bez nadpisu. Fotografie originály. (1-10) 

Facebook - príspevok cca 1-3 vety. Bez nadpisu. Fotografie originály. (1-10) Facebook 

watch: video na výšku. Príbeh: foto na výšku, krátke video, koláž. 

Instagram - príspevok: najkratší text – stačí 1 veta, popis. # (hashtag, kľúčové slovo) 

Fotografie originály. (1-10) Reel: filmový pás, krátke video na výšku. Príbeh: foto na výšku, 

koláž s fotografií. Mizne do 24 hodín. 

Youtube -  dlhšie video, natočené na šírku 

3. V závere sme diskutovali o tom, ako vyhotoviť kvalitné fotografie. Fotoaparát alebo mobil 

držím pevne, nezakrývam si objektív prstom. Nefotím smerom k slnku - prepálená fotografia, 

od slnka - tieň.  Radšej spravím viac fotografií, nech je z čoho vybrať. Pri každej akcii sa 

nájdu žiaci s dobrým fotoaparátom v mobile. Oplatí sa ich osloviť s požiadavkou zhotovenia 

pár záberov, prípadne videa. 

13. Závery a odporúčania: 

 

Z dnešného stretnutia Klubu IT zručností vyplynuli nasledujúce závery a odporúčania: 

• zo školských akcií a podujatí pripravovať obsah na publikovanie v požadovanej kvalite 

• zdieľať informácie a zvyšovať počet sledovateľov školského Facebooku a Instagramu 
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