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11. Manažérske zhrnutie: 
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Krátka anotácia 

Na stretnutí sme analyzovali súčasný stav technického vybavenia v učebniach, v kabinetoch. 

Z peňazí na podporu dištančného vzdelávania bolo školou obstaraných 21 ks notebookov. 

Notebooky budú prideľované do jednotlivých predmetových komisií podľa počtu členov. 
Predseda predmetovej komisie rozhodne o využití notebookov, keďže vychádza približne  

1 notebook  na 2 učiteľov na škole.  

V druhej časti stretnutia sme využili ponuku firmy 365 Services s.r.o. a zúčastnili sme sa 

webinára k dištančnému vzdelávaniu prostredníctvom Microsoft Teams a iných aplikácií Office 
365. 
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12.  Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia: 
 

1. Plánovanie termínov stretnutí klubu na január 

2. Diskusia o technickom vybavení na škole, rozdelenie nových NB 

3. Webinár k dištančnému vzdelávaniu 

4. Zhrnutie  

S ohľadom na termín klasifikačnej porady sme upravili termín stretnutí klubu v mesiaci január 

2021 – stretneme sa 14. a 18. januára.  

Škola obstarala 21 nových notebookov, ktoré sú určené pre skvalitnenie dištančnej výuky. Keďže 

notebookov je o polovicu menej ako je počet učiteľov, predsedovia jednotlivých predmetových 

komisií rozhodnú ako v rámci PK budú využité. Zároveň je potrebné staré NB s operačným 

systémom WIN XP a WIN 7 vyradiť, keďže nepodporujú webovú aplikáciu Office365, OS  už 

nie sú podporované a technické parametre nie sú dostačujúce. Ide zväčša minimálne o 10 ročné 

notebooky. Škola má pripojenie na Sanet, na jednotlivé trakty sú privedené optické káble. Škola 

má kvalitné pevné pripojenie do internetu a vybudovanú školskú WIFI sieť.  

Ďalej sme sa zúčastnili webinára k dištančnému vzdelávaniu prostredníctvom Microsoft Teams a 

iných aplikácií Office 365. Webinár pre školy zorganizovala spoločnosť 365 Services s.r.o., 
Bratislava. Zistili sme, že súčasne môžeme byť pripojený cez Teams v dvoch kanáloch aj na IT 

klube, aj na webinári.  

Programová náplň webinára: 

  1. Bezplatné získanie licencií A1 a overenie škôl pre získanie trvalých licencií 
  2.  Vedenie online hodiny 

     *   Teams 

     *   MS Office online a doplnky MyScript Math Sample 
     *   Tabuľa 

  1.  Priradené úlohy 

  2.  Otázky a odpovede 

Po skončení webinára sme zhodnotili, aké sú nové funkcie a vylepšenia v Teamse, keďže program 
sa neustále vyvíja a aktualizuje. Priradzovanie úloh žiakom do Teamsu nie je na našej škole 

zaužívané, radšej preferujeme na zadávanie úloh a testov prostredie Edupage. V Teamse je 

napríklad užitočné nahrávanie online hodín, novou funkciou je rozdelenie tímov do skupín. 
Nahrané videá sa nebudú ukladať do konverzácie tímu ako doteraz, ale do OneDrive alebo 

SharePointu.  

 

13. Závery a odporúčania: 
 

Diskusiou o funkčnosti techniky v učebniach a hlavne v kabinetoch sme zistili nároky a potreby 

na technické vybavenie.  
Zúčastňovať sa Webinára o Office365 má veľký význam, keďže program sa neustále vyvíja 

a aktualizuje. MS Teams je využívaný na vedenie online hodín na škole a preto je lepšie poznať 

funkcie programu ešte pred začatím online hodiny.   
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