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KDO NEJVÍC OCENÍ NOVÉ TECHNOLOGIE VE ŠKOLSTVÍ?

Ve školství je v současnosti velmi důležité sdílení informací, online kooperace a IT bezpečnost. Vzhledem k tomu,    
že žáci, rodiče i učitelé jsou zvyklí na nové technologie z domova, je digitalizace a zavádění moderních technologií 
do škol v podstatě nevyhnutelné. Široká škála nástrojů, programů a prostředí Microsoft přináší celou řadu způsobů 
pro vytvoření modernější digitální školy, která umožní žákům, učitelům i rodičům snadnější spolupráci a komuni- 
kaci. Studenti mohou tyto nástroje také využít pro týmovou práci a rozvoj vlastní kreativity.

Studenti Učitelé

Rodiče Školy

mohou využívat školní software online  
přes webový prohlížeč i na vlastním 
domácím zařízení, které jsou zvyklí 
používat. Díky tomu budou jednoduše 
spolupracovat se spolužáky na domácích 
úkolech a týmových projektech. Navíc 
získají 1 TB úložného prostoru v cloudo-
vém úložišti pro ukládání a sdílení dat  
nebo zálohování soukromých dokumentů. 

pomocí nástrojů Microsoft ušetří čas,      
který dříve trávili nad papírováním. Mohou 
tak více času věnovat přípravě na výuku        
a materiály pro studenty klidně připravovat 
z pohodlí domova. Snadno si vytvoří pro 
každou třídu skupinovou komunikaci se 
svými žáky, jednoduše odešlou hromadný 
mail jejich rodičům nebo si vymění studijní 
materiály s učiteli z jiných škol v rámci 
větších online skupin.

mají možnost komunikovat se školou 
prostřednictvím zabezpečeného přístupu     
a být v kontaktu s vyučujícími formou online 
telefonátů nebo videokonference. Snadněji 
se tak zapojí do dění ve škole a budou mít 
přístup k výsledkům a hodnocení svých dětí. 

zredukují své náklady na zabezpečení             
a správu IT infrastruktury a dostanou řadu 
nástrojů pro zjednodušení administrativy 
a efektivní komunikaci se zaměstnanci. 
Namísto využívání běžných sociálních 
sítí budou s veřejností komunikovat skrz 
jednotný zabezpečený komunikační nástroj 
splňující požadavky GDPR. 



MICROSOFT OFFICE 365

CO OBSAHUJE BALÍK MS OFFICE 365 
PRO ŠKOLY?

• Základní balík online programů
• Účinné nástroje pro studenty i pedagogy pro ulehčení teamové 

spolupráce (Teams, One Drive, Forms, atd.)
• Neomezený přístup z jakéhokoliv zařízení

OFFICE 365

MICROSOFT 365

• Microsoft 365 = Office 365 + Windows 10 + Security
• Snadné licencování operačního systému Windows
• Služba Intune pro ochranu dat, zabezpečení infrastruktury a řízení 

aplikací

• Sdílené pracovní prostředí
• Online konference pro rychlejší komunikaci v týmu
• Spolupráce na souborech v rámci integrovaných aplikací Office 365

MICROSOFT TEAMS

• Vlastní školní intranet 
• Jednoduché sdílení a správa obsahu
• Přehled a správa důležitých dokumentů

SHAREPOINT

• Bezpečné cloudové úložiště
• Získání zkušeností s cloudem a jeho fungováním
• Nástroje a výukové materiály pro studenty i vyučující

MICROSOFT AZURE

• Rozvíjí prostorovou představivost a kreativitu
• Atraktivní nástroj pro výuku přírodních věd
• Podpora týmové spolupráce a komunikace žáků

MICROSOFT MINECRAFT

• Usnadnění každodenní agendy
• Snadné řešení opakujících se dotazů
• Rychlejší komunikace s veřejností 

MICROSOFT MAILBOT 
A CHATBOT



I důvěrně známé programy z balíku Microsoft Office 365 mohou ukrývat 
možnosti, které by běžného uživatele nenapadly. Při nasazení nových 
programů myslíme i na zvýšení kvalifikace a důkladné proškolení budoucích 
uživatelů. 

Všechny zaměstnance školy seznámíme s jednotlivými funkcemi Microsoft 
Office 365 a dalšího softwaru. Školení probíhá ve třech fázích formou 
interaktivního workshopu v malých skupinkách. Během této doby si uživatelé 
v praxi vyzkouší možnosti všech programů, což jim usnadní budoucí 
používání a umožní jim využít nové technologie skutečně na maximum. 

PROVEDEME VÁS VŠEMI PROGRAMY

POČÍTAČOVÁ HRA MINECRAFT 
JAKO UČEBNÍ POMŮCKA 

Minecraft: Education Edition je učební verze 
počítačové hry Minecraft, kterou děti milují              
a znají z domova. Podporuje kreativitu, spolupráci 
a týmovost. Prostředí hry okamžitě rozpoznají 
a umí v něm pracovat, přičemž si ani neuvědomují, 
že se při ní učí.

Je vhodná pro výuku všech předmětů od 
matematiky, fyziky, chemie a biologie, přes 
literaturu či dějepis až po programování. 

Učitel dokáže společně se svými žáky vymodelovat 
v prostředí Minecraft: Education Edition prakticky 
cokoli a následně použít pro výuku. Například 
takový model lidského oka, středověká vesnice, 
celá sluneční soustava nebo matematické zlomky 
jsou hned pro děti přitažlivější. Představivosti        
se zde meze nekladou, naopak je podporována.

Školní verze nabízí rozšířené nástroje pro učitele, 
použít lze virtuální tabuli, na kterou se během 
lekce píše zadání, úkoly nebo nápověda. Minecraft: 
Education Edition je užitečným doplňkem 
základních osnov. 

Vtáhněte děti do učiva zábavnou formou!
Rádi vás s Minecraft: Education Edition seznámíme 
a naučíme vás učit tím nejlepším způsobem.



PROČ SPOLUPRACOVAT SE SOITRONEM?

• Máme bohaté zkušenosti s nasazením Microsoft 
Office 365 na základních a středních školách 
i mateřských školkách v České republice i na 
Slovensku.  

• Nabízíme kompletní řešení od poskytnutí licence 
po nastavení jednotlivých programů přímo ve Vaší 
škole.

• Poskytneme učitelům i žákům potřebná školení, 
aby mohli programy naplno využívat ve škole            
i doma.

• Máme tým vyškolený a certifikovaný na nasazení 
a školení v rámci programu Minecraft: Education 
Edition.

MICROSOFT OFFICE 365

SOITRON s.r.o., člen skupiny SOITRON Group
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.
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