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11. Manažérske zhrnutie: 
 

Kľúčové slová: 

 MS Excel 2016, Office365 – EXCEL online, príklad, využitie v praxi – vzorce, funkcie, 

grafy 

Krátka anotácia 

Témou online stretnutia bola práca v programe Excel. Na konkrétnom príklade sme si 

vysvetľovali a testovali funkcie programu – vkladanie vzorcov,  používanie operátorov, 

vkladanie matematických funkcií, vloženie grafu. Porovnávali sme funkcie desktopovej verzie 

Excelu 2016 a Excelu online v Office365. Keďže ako škola máme zdarma iba licenciu A1 na 

Office365, tak aj funkcie programu v tejto verzii EXCELU sú pri niektorých úkonoch 

obmedzené oproti stolovej verzii Excelu. Cieľom je zvyšovanie úrovne praktických zručností 

členov klubu IT zručností.  

http://www.hapresov.edu.sk/stranka/zvysovanie-kvality-odborneho-vzdelavania-a-pripravy/
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12.  Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia: 
 

1. Úvod do témy stretnutia 

2. Zadanie konkrétneho príkladu – vysvetľovanie, porovnávanie obidvoch programov 

3. Samostatné precvičovanie tvorby tabuľky, výpočtov -  spoločné konzultácie 

4. Diskusia – využitie v učiteľskej praxi 

Cieľom bolo prakticky si precvičiť zručnosti pri práci v programe EXCEL. Členovia klubu si 

vybrali prostredie Excel online v Office365, keďže počas dištančného vyučovania je vhodnejší. 

Vedením klubu bola poverená Ing. Anna Pľutová, ktorá pripravila náplň stretnutia.  

Na úvod bolo popísané prostredie, práca s adresami buniek. Na konkrétnom príklade sme 

vyskúšali a otestovali rozdiely medzi  funkciami programu Excel 2016 a Excel online. V Exceli 

online, ktorý máme na škole k dispozícii v licencii A1, sú obmedzené niektoré nepodstatné 

funkcie – líšia sa ponukou orámovania buniek, nastavením formátu buniek a tak ďalej. Ktorá 

ponuka v programe nebola dostupná, bolo predvedené, ako to funguje v Exceli 2016. Precvičili 

sme si vkladanie textov, čísel, vzorcov, funkcií, inteligentné kopírovanie, tvorbu grafov.  

Počas trvania klubu bol vyhradený čas aj na samostatné precvičovanie, nejasnosti boli 

konzultované online.  Využitie Excelu vidia kolegovia pri tvorbe projektov, rozvíjaní finančnej 

gramotnosti u žiakov, ekonomické výpočty, tvorbu kalkulačných listov, výrobných výkazov 

v odborných technologických predmetoch na škole.  

 

13. Závery a odporúčania: 
 

Prínosom stretnutia bolo zopakovanie si  a pripomenutie práce v tabuľkovom editore, porovnanie 

funkcií dvoch takmer rovnakých prostredí  Excel 2016 a Excel online. Diskutovali sme o využití 

programu vo vyučovaní. Program Excel sa žiaci na škole podrobne vyučujú v II. ročníku 

v predmete Informatika, aktuálne sa preberá dištančne v prostredí Office365.   
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