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SOITRON DIGITÁLNÍ 
AKADEMIE PRO UČITELE 
Technologie mění způsob, jak konzumujeme informace, 
bavíme se, ale také jak se učíme. Soitron nabízí školám 
možnost zúčastnit se digitální akademie, aby učitelé 
naplno využili potenciál technologií Microsoft Office 365 
pro školy ve výuce, v komunikaci s rodiči a mezi kolegy.

Technologickému boomu jsou bez výjimky vystaveny všechny děti a absorbují ho neuvěřitelně rychle. 
Aby dokázali učitelé učit způsobem, který je dětem vlastní, zapojují do výuky moderní technologie. Zkrát-
ka, mluví jejich jazykem. Toto funguje tehdy, když školy podporují a podněcují učitele k tomu, aby prohlu-
bovali své digitální dovednosti.

VYUŽIJTE POTENCIÁL TECHNOLOGIÍ NA VAŠÍ ŠKOLE

Nakoupit software, programy a licence je první 
krok. Aby se staly technologie součástí každo-
denní rutiny ve škole, musí následovat proces 
osvojení neboli adopce. 

Microsoft Office 365 pro školy nabízí daleko více 
než jen digitální komunikaci na úrovni učitel - 
žák - rodič. Objevujete kreativní způsoby výuky, 
které dokáží děti vtáhnout do tématu, aniž by si 
uvědomovaly, že se učí.



CHATBOT JAKO MODERNÍ  
UČEBNICE

• Konverzační robot, který mluví se žáky. 
• Jednoduchý chatbot dokáže vytvořit  
 i učitel.
• Digitální vzdělávací obsah formou, na kterou 
 jsou studenti zvyklí. 
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NABÍDKA SOITRON DIGITÁLNÍ AKADEMIE PRO UČITELE

ŠKOLENÍ DIGITÁLNÍCH  
DOVEDNOSTÍ PRO PEDAGOGY

• Interaktivní školení Office 365 pro školy pro  
 pedagogy a správce.
• Možnost DVPP akreditovaných školení  
 v Čechách.
• Webináře, helpdesk, e-learning a vzdělávací 
 materiály.
• Licence a nasazení softwaru Microsoft Office 
 365 pro školy. 

POČÍTAČOVÁ HRA MINECRAFT  
NA VÝUKU PŘÍRODNÍCH VĚD

• Děti hru znají z domova, učí se hraním.
• Rozvíjí kreativitu, prostorové a kritické myšlení.
• Ideální pro výuku, např. fyziky či chemie. 

CO ZÍSKÁTE?

• Prohloubení digitálních dovedností  
 pedagogického sboru, zvýšení kvalifikace. 

• Osobní přístup během školení a přizpůsobení 
 potřebám pedagogů. 

• Sdílení materiálů mezi vedením školy  
 a pedagogy. 

• Seznámení se s moderními způsoby výuky. 

• Představení způsobů, jak bezpečně  
 a jednoduše komunikovat s rodiči. 

• Zefektivnění řízení školy pomocí přehledných 
 nástrojů Office 365. 

• Jednodušší komunikace, efektivní spolupráce.  

• Optimalizace nákladů.

INTERAKTIVNÍ HARDWARE  
PRO MODERNÍ ŠKOLU

• Interaktivní tablet Microsoft Surface s plnou 
 funkcionalitou Office 365. 
 

Dejte pedagogům digitální dovednosti a dvakrát se vám vrátí v podobě spokojených žáků a rodičů.



NABÍDKA SOITRON DIGITÁLNÍ AKADEMIE PRO UČITELE JAK ADOPCE PROBÍHÁ?

Představíme vám naši nabídku a zmapujeme 
potřeby vaší školy.

Pokud již vaše škola cloud řešení má, 
prověříme, jak efektivně se využívá  
a nastavíme další kroky ke zlepšení.

Jednotlivá školení jsou přizpůsobena znalostem, 
dovednostem a potřebám každého účastníka.

PRVNÍ SETKÁNÍ

NASAZENÍ OFFICE 365

1. ŠKOLENÍ OFFICE 365

Budete mít k dispozici studijní materiály  
v podobě on-line doplňkových kurzů.

E-LEARNING

CERTIFIKÁT 
Na konci vzdělávacího procesu můžete 
absolvovat krátký test a získat certifikát  
od společnosti Microsoft.

Navazuje na předcházející školení. 
2. ŠKOLENÍ OFFICE 365

Závěrečné školení navazuje na dvě předchozí  
a doplňuje témata, která dosud nebyla probíraná.

3. ŠKOLENÍ OFFICE 365

Mezi školeními je k dispozici naše vzdálená 
pomoc.

HELPDESK

Můžete s námi konzultovat případné otázky  
z uplynulých školení nebo si opakovat získané 
vědomosti prostřednictvím webinářů.

HELPDESK A WEBINÁŘE

I po skončení školení se na nás můžete obrátit  
s vašimi otázkami. Webináře jsou nahrávány  
a poslouží jako podklad k samostudiu.

HELPDESK A WEBINÁŘE

1. MĚSÍC

6. MĚSÍC



PROČ SE VZDĚLÁVAT  
SE SOITRONEM?

Síťové prostředí
• Zprovoznění síťového prostředí dle standardu 
 konektivity škol. 
• Optimalizace stávající počítačové sítě a WiFi. 
• Vzdálený přístup do školy pro učitele. 

HW pro školy
• Vybavení počítačové učebny (počítače, síť).
• Vyřešení problémů s nedostatkem tiskáren – 
 multifunkční síťové tiskárny.

Automatizace rutinních procesů 
• Objednávky, mzdy a podobně. 

Bezpečnost sítě
• Návrh a vybudování rychlé a bezpečné sítě,  
 centralizované řízení, ověřování uživatelů. 
• Bezpečný přístup do sítě (NextGenFirewall). 
• Bezpečné propojení počítačových sítí přes VPN. 

IoT pro školy
• Využití IoT senzorů (měření spotřeby energií,  
 optimalizace nákladů na provoz, hlídání  
 úrovně CO2  a osvětlení v učebnách apod.)
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SOITRON s.r.o., člen skupiny SOITRON Group 

Společnost Soitron je středoevropský integrátor, který působí na IT trhu již od roku 1991. Filozofií společnosti je snaha o neustálý 
pokrok. I proto je Soitron lídrem v zavádění jedinečných technologií a inovativních řešení. Svým klientům nabízí produkty a služby v 
oblasti robotizace a automatizace procesů, internetu věcí (IoT), IT infrastruktury, komunikačních a cloudových řešení, IT bezpečnosti, 
IT služeb a outsourcingu, IT poradenství a aplikací nebo digitalizace IT oddělení. Do produktového portfolia společnosti patří také řešení 
pro chytrá policejní auta, které je známé pod značkou Mosy. SOITRON s.r.o. je členem skupiny SOITRON Group, ve které pracuje přes 800 
mezinárodních odborníků. Skupina sdružuje profesionální týmy na Slovensku, v České republice, Rumunsku, Turecku, Bulharsku, Polsku  
a Velké Británii.

www.soitron.com  © 2020

OSTATNÍ SLUŽBY PRO ŠKOLY

• Máme zkušenosti s nasazením Microsoft    
 Office 365 v mateřských školách, na základ-  
 ních a středních školách v České republice          
 a na Slovensku.  

• Certifikovaný tým specialistů (Microsoft 
 Education Global Training Partner), který 
 rozumí potřebám škol. 

• Nabízíme kompletní řešení od poskytnutí 
 licence a nasazení softwaru po osvojení  
 softwaru v každodenní práci díky našim  
 školením pro učitele a žáky.


