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KTO NAJVIAC OCENÍ NOVÉ TECHNOLÓGIE V ŠKOLSTVE?

V školstve je v súčasnosti veľmi dôležité zdieľanie informácií, online kooperácia a IT bezpečnosť. Vzhľadom k tomu, 
že žiaci, rodičia i učitelia sú zvyknutí na nové technológie z domova, je digitalizácia a zavádzanie moderných 
technológií do škôl nevyhnutná. Široká škála nástrojov, programov a prostredie Microsoft prináša celý rad spôsobov 
pre vytvorenie modernejších digitálnych škôl, ktoré umožnia žiakom, učiteľom aj rodičom ľahšiu spoluprácu a 
komunikáciu. Študenti môžu tieto nástroje využiť pre tímovú prácu a rozvíjať vlastnej kreativity.

Študenti Učitelia

Rodičia Školy

môžu využívať školský software online 
cez webový prehliadač aj na vlastnom 
domácom zariadení, ktoré sú zvyknutí 
používať. Vďaka tomu môžu jednoducho 
spolupracovať so spolužiakmi na domácich 
úlohách a tímových projektoch. Navyše, 
získajú 1 TB úložného priestoru v cloude 
pre ukladanie a zdieľanie dát alebo 
zálohovanie súkromných dokumentov.

pomocou nástrojov Microsoft ušetria čas, 
ktorý predtým trávili nad papierovaním. 
Môžu tak viac času venovať príprave na 
výučbu a materiály pre študentov pokojne 
pripravovať z pohodlia domova. Ľahko 
si vytvoria pre každú triedu skupinovú 
komunikáciu so svojimi žiakmi, jednoducho 
odošlú hromadný mail ich rodičom alebo si 
vymenia študijné materiály s učiteľmi z iných 
škôl v rámci väčších online skupín.

majú možnosť komunikovať so školou 
prostredníctvom zabezpečeného prístupu a 
byť v kontakte s vyučujúcimi formou online 
telefonátov alebo videokonferencie. Ľahšie 
sa tak zapoja do diania v škole a budú mať 
prístup k výsledkom a hodnoteniu svojich 
detí.

zredukujú svoje náklady na zabezpečenie 
a správu IT infraštruktúry a dostanú rad 
nástrojov pre zjednodušenie administratívy 
a efektívnu komunikáciu so zamestnancami. 
Namiesto využívania bežných sociálnych 
sietí budú s verejnosťou komunikovať skrz 
jednotný zabezpečený komunikačný nástroj 
spĺňajúci požiadavky GDPR.



MICROSOFT OFFICE 365

ČO OBSAHUJE BALÍK MS OFFICE 365 
PRE ŠKOLY?

• Základný balík online programov
• Účinné nástroje pre študentov i pedagógov pre uľahčenie tímovej 

spolupráce (Teams, One Drive, Forms, atď.)
• Neobmedzený prístup z akéhokoľvek zariadenia

OFFICE 365

MICROSOFT 365

• Microsoft 365 = Office 365 + Windows 10 + Security
• Jednoduché licencovanie operačného systému Windows
• Služba Intune pre ochranu dát, bezpečnosť infraštruktúry a 

riadenie aplikácií

• Spoločné pracovné prostredie
• Online video hovory pre rýchlejšiu komunikáciu v tíme
• Spolupráca na súboroch v rámci integrovaných aplikácií Office 365

MICROSOFT TEAMS

• Vlastný školský intranet
• Jednoduchý prístup a správa obsahu
• Prehľad a správa dôležitých dokumentov

SHAREPOINT

• Bezpečné cloudové úložisko
• Získanie skúseností s funkciami cloudu
• Nástroje a učebné materiály pre študentov a učiteľov  

MICROSOFT AZURE

• Rozvíja priestorovú predstavivosť a kreativitu
• Atraktívny nástroj na učenie prírodných vied
• Podpora tímovej spolupráce a komunikácie žiakov

MICROSOFT MINECRAFT

• Uľahčenie každodennej agendy
• Jednoduché riešenie pre opakujúce sa úlohy
• Rýchlejšia komunikácia s verejnosťou

MICROSOFT MAILBOT 
A CHATBOT



Aj dôverne známe programy z balíka Microsoft Office 365 môžu ukrývať 
možnosti, ktoré nemusia užívatelia poznať. Pri nasadení nových programov 
myslíme aj na zvýšenie kvalifikácie a dôkladné preškolenie budúcich 
užívateľov.

Všetkých zamestnancov školy zoznámime s jednotlivými funkciami a 
prostredím Microsoft Office 365 a ďalšieho softvéru. Školenie prebieha 
v troch fázach formou interaktívneho workshopu v malých skupinkách. 
Užívatelia si v praxi vyskúšajú možnosti všetkých programov, čo im uľahčí 
prácu a umožní im využiť nové technológie skutočne na maximum.

PREVEDIEME VÁS VŠETKÝMI PROGRAMAMI

POČÍTAČOVÁ HRA MINECRAFT 
AKO UČEBNÁ POMÔCKA 

Minecraft: Education Edition je učebná verzia 
počítačovej hry Minecraft, ktorú deti milujú. 
Podporuje kreativitu, spoluprácu a tímovosť. 
Deti ju poznajú z domu. Prostredie hry okamžite 
rozpoznajú a vedia v ňom pracovať, pričom si ani 
neuvedomujú, že sa pri nej učia.

Je vhodná na všetky predmety od matematiky, 
fyziky a chémie, cez literatúru či dejepis až po 
programovanie. 

Učiteľ so žiakmi dokáže v prostredí Minecraft: 
Education Edition vymodelovať a učiť prakticky 
čokoľvek. Napríklad taký model ľudského oka, 
stredovekú dedinu, celú slnečnú sústavu alebo 
matematické zlomky. Predstavivosti skrátka 
nekladie žiadne medze.    

Školská verzia ponúka rozšírené nástroje pre 
učiteľa, napríklad virtuálnu tabuľu, na ktorú počas 
lekcie píše zadania, úlohy alebo nápovedu.

Minecraft Educaton Edition je užitočným 
doplnkom učebných osnov. Vtiahnite deti do učiva 
zábavnou formou. Radi vás s prostredím Minecraft: 
Education Edition zoznámime a naučíme vás v 
ňom učiť inak.  
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PREČO SPOLUPRACOVAŤ S NAMI?

• Máme bohaté skúsenosti s nasadením Microsoft 
Office 365 na základných a stredných školách, ako 
aj v materských škôlkach v Českej republike a na 
Slovensku. 

• Ponúkame kompletné riešenie od poskytnutia 
licencie až po nastavenie jednotlivých programov 
priamo v škole.

• Poskytneme učiteľom aj žiakom potrebné školenia, 
aby mohli programy naplno využívať v škole aj 
doma.

• Vyškolený a certifikovaný tím na nasadenie a 
školenia pre program Minecraft: Education Edition.
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