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11. Manažérske zhrnutie: 

 

Kľúčové slová: 

• Office365, aplikácia SWAY,  funkcie programu, webová prezentácia, responzívny dizajn 

Krátka anotácia: 

• Sway je aplikácia spárovaná s Microsoft kontom. Na stretnutí klubu učiteľky informatiky 

predstavili funkcie programu, postup tvorby webovej prezentácie. Ukázali sme si vzhľad 

vzorových prezentácií a vytvárali vlastné prezentácie v tomto prostredí.  

 



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

1. Úvod - predstavenie témy 

2. Vysvetlenie funkcií a princípu tvorby webovej prezentácie 

3. Práca v MS Sway – tvorba vlastnej prezentácie 

4. Diskusia - porovnanie prezentácie vytvorenej v PowerPointe a vo Sway 

 

Hlavná téma stretnutia:  

Office 365 - aplikácia Sway. 

Zhrnutie priebehu stretnutia: 

V úvode stretnutia koordinátorka klubu Ing. Vargová predstavila tému stretnutia – práca v aplikácii 

Sway. Prihlásením do kancelárskeho balíka Office365 máme prístup k tejto aplikácii, ktorá 

zjednodušuje vytváranie a zdieľanie interaktívnych zostáv, osobných príspevkov, prezentácií a pod. 

Má zabudovaný dizajnérsky nástroj, vďaka ktorému vytvorené prezentácie vyzerajú ukážkovo.  

Po krátkej charakteristike programu sme vytvárali nový Sway, kde sme skúšali použite jednotlivých 

funkcií programu. V hlavnom menu SCENÁR - vkladáme obsah – pozadie, texty, obrázky, zvuky, 

video, kvízy a iný embedovaný obsah. Obsah sa usporadúva postupne, a to pridávaním kariet, poradie 

týchto kariet vieme kedykoľvek zmeniť. V ponuke NÁVRH zobrazíme ukážku, dá sa tu  automaticky 

meniť Štýl a tlačidlom REMIX spustíme generovanie nového vzhľadu.  Vieme si nastaviť, či sa bude 

obsah posúvať zvislo, vodorovne alebo ako prezentácia. Tlačidlom ZDIEĽAŤ sprístupníme tento náš 

Sway pre ostatných. Sway funguje vo všetkých v súčasnosti používaných mobilných prehliadačoch 

bez ohľadu na platformu. 

Na stretnutí sme si vyhradili časový priestor na samostatnú prácu v aplikácií Sway. V závere stretnutia 

sme zhodnotili a prezentovali, čo sa nám vydarilo a radili si v situáciách, kde niečo nefungovalo podľa 

našich predstáv.   

Kolegyne v záverečnej diskusii ocenili responzívny vzhľad vytvorenej webovej prezentácie v Sway. 

Jedným z hlavných rozdielov medzi PowerPoint a aplikáciou Sway je, že Sway je webový a voľne 

použiteľný, zatiaľ čo PowerPoint je licencovaný produkt pre stolové počítače. Sway nie je náhradou 

za PowerPoint. Ide skôr o pomocníka PowerPointu zameraného viac na web, spoluprácu, responzívny 

dizajn a zdieľateľnosť. 

 

13. Závery a odporúčania: 

 

1. Odporúčame začaté webové prezentácie dokončiť, aby aspoň niektoré mohli byť súčasťou 

polročného písomného výstupu za tento polrok.  

2. Nové študijné materiály pripravovať v aplikácii SWAY – zdieľaný obsah sa ľahko zobrazí 

na žiackych mobiloch. 
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