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11. Manažérske zhrnutie: 
 

Kľúčové slová: 

 dištančné vzdelávanie, Office365, programové vybavenie, technické parametre počítačov, 

vizualizéry, mikrofóny, kamery, návrhy na vylepšenie  

Krátka anotácia 

Na online stretnutí sa diskutovalo o požiadavkách vyučujúcich na vybavenie potrebnou 

technikou pre dištančné vzdelávanie. Na vyučovania predmetov Matematiky a Účtovníctvo bola 

navrhnutá kúpa notebookov s dotykovými displejmi.  Preskúšali sme si funkcie v programe MS 

Teams – hlavne nahrávanie záznamu z hodiny a uloženie súboru s účasťou na online stretnutí. 

Zdieľali sme skúsenosti pri plánovaní úloh v kalendári MS Teams - niekedy sa nezobrazí 

plánovaná úloha žiakom. V súvislosti s prechodom na dištančné vzdelávanie bol vysvetlený ešte 

raz postup ako vytvoriť krátke video a uverejniť ho na stránke Youtube pre žiakov.  

http://www.hapresov.edu.sk/stranka/zvysovanie-kvality-odborneho-vzdelavania-a-pripravy/
http://www.hapresov.edu.sk/stranka/zvysovanie-kvality-odborneho-vzdelavania-a-pripravy/


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

1. Diskusia o technickom a programovom vybavení  

2. Návrhy na zlepšenie technického stavu 

3. Tvorba videa –záznam v MS Teamse, nahrávanie obrazovky a export videa v Power Pointe 

4. Zverejnenie videa 

Na škole je k dispozícii 20 funkčných notebookov( okrem vedenia školy a THP), ktoré sa 

nachádzajú v učebniach alebo v kabinetoch. V učebniach ADK a INF sú funkčné stolové 

počítače, ktorým však chýba kamera a mikrofón. Mikrofóny vieme pripojiť, ale kamery nemáme 

(nie sú vždy nutné). Zvyšné notebooky na škole majú starý operačný systém, videokonferencie 

ide spustiť veľmi problematicky. Pevná internetová sieť je spoľahlivá na prenos videokonferencie. 

Na škole máme 4 vizualizéry, ktoré je potrebné otestovať, či by obraz dokázali prenášať do 

Office365. Doteraz boli málo využívané. Mohli by uľahčiť odvodzovanie vzorcov v matematike 

a praktické účtovanie v účtovníctve. Pre potreby týchto predmetov bola navrhnutá kúpa 

notebookov s dotykovými displejmi.  

Ďalšou témou bola práca v  MS Teams. Teams možno používať ako webovú aplikáciu alebo je 

možné si ho nainštalovať na plochu počítača. Prediskutovali sme rozdiely, hlavne pri zobrazovaní 

účastníkov schôdze, Teams umožňuje robiť záznam zo stretnutia, niektoré hodiny by sa dali takto 

nahrávať. Vyskúšali sme si spraviť záznam, zistili sme, že príliš dlhé nahrávky sa aj veľmi dlho 

spracovávajú. Z prostredia je potom možne stiahnuť súbor .mp4. Nahrávať obrazovku a následne 

exportovať video vo formáte .mp4 sa dá aj v prostredí PowerPoint. Následne je na učiteľovi, kde 

zverejní nahrávku, či v prostredí Edupage alebo vloží video na youtube a zašle odkaz žiakom. Pri 

práci v kalendári MS Teams sa vyskytol problém pri plánovaní úloh. Niektoré hodiny učiteľ 

naplánuje žiakom v Tíme a tie sa nezobrazia žiakom v kalendári.  

 

 

13. Závery a odporúčania: 
 

Je potrebné doplniť počet školských notebookov v súvislosti s prechodom na dištančnú formu, 

vyradiť staré notebooky, ktoré síce fungujú, ale majú zastaraný OS a nespolupracujú s Office365. 

Ďalej je  potrebné otestovať funkčnosť vizualizérov po príchode do školy, čo momentálne pri  

online stretnutiach nie je možné.  

V online výuke odporúčame robiť nahrávky z vysvetľovania nového učiva, aby žiaci mali 

dostatok študijných materiálov.    
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