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SOITRON DIGITÁLNA 
AKADÉMIA PRE UČITEĽOV 
Technológie menia spôsob, akým konzumujeme informácie, 
zabávame sa, ale aj to, ako sa učíme. Soitron ponúka školám 
možnosť zúčastniť sa digitálnej akadémie, aby učitelia mohli 
naplno využiť potenciál technológií Microsoft Office 365 pre 
školy vo výučbe či v komunikácii s rodičmi a kolegami.

Technologickému boomu sú bez výnimky vystavené všetky deti a absorbujú ho neuveriteľne rýchlo. Aby 
učitelia dokázali učiť spôsobom, ktorý je deťom vlastný, zapájajú do výučby moderné technológie. Skrát-
ka, hovoria ich jazykom. Toto funguje vtedy, keď školy podporujú a podnecujú učiteľov k tomu, aby prehl-
bovali svoje digitálne zručnosti.

VYUŽITE POTENCIÁL TECHNOLÓGIÍ NA VAŠEJ ŠKOLE

Nakúpiť softvér, programy a licencie je len prvý 
krok. Aby sa technológie stali súčásťou každo-
dennej rutiny v škole, musí nasledovať proces 
osvojenia alebo adopcie. 

Microsoft Office 365 pre školy ponúka omnoho 
viac ako len digitálnu komunikáciu na úrovni 
učiteľ - žiak - rodič. Pomôže vám objaviť kreatívne 
spôsoby výučby, ktoré dokážu deti vtiahnuť do 
témy, bez toho, aby si uvedomovali, že sa učia.



CHATBOT AKO MODERNÁ  
UČEBNICA

• Konverzačný robot, ktorý sa rozpráva so žiakmi. 
• Jednoduchý chatbot dokáže vytvoriť  
 aj učiteľ.
• Digitálny vzdelávací obsah formou, na ktorú 
 sú študenti zvyknutí. 
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PONUKA SOITRON DIGITÁLNEJ AKADÉMIE PRE UČITEĽOV

ŠKOLENIE DIGITÁLNYCH  
ZRUČNOSTÍ PRE PEDAGÓGOV

• Interaktívne školenie Office 365 pre školy  
 pre pedagógov a správcov.
• Webináre, helpdesk, e-learning a vzdelávacie 
 materiály.
• Licencie a nasadenie softvéru Microsoft Office 
 365 pre školy. 

POČÍTAČOVÁ HRA MINECRAFT  
NA VÝUČBU PRÍRODNÝCH VIED

• Deti hru poznají z domu, učia sa hraním.
• Rozvíja kreativitu, priestorové a kritické 
 myslenie.
• Ideálne pre výučbu, napr. fyziky či chémie. 

ČO ZÍSKATE?

• Prehĺbenie digitálnych zručností pedagogic- 
 kého zboru, zvýšenie kvalifikácie. 

• Osobný prístup počas školení a prispôsobenie 
 potrebám pedagógov. 

• Zdieľanie materiálov medzi vedením školy  
 a pedagógmi. 

• Zoznámenie sa s modernými spôsobmi výučby. 

• Predstavenie možností, ako bezpečne  
 a jednoducho komunikovať s rodičmi. 

• Zefektívnenie riadenia školy pomocou 
 prehľadných nástrojov Office 365. 

• Jednoduchšia komunikácia, efektívna 
 spolupráca.  

• Optimalizácia nákladov.

INTERAKTÍVNY HARDVÉR  
PRE MODERNÚ ŠKOLU

• Interaktívny tablet Microsoft Surface s plnou 
 funkcionalitou Office 365. 
 

Dajte pedagógom digitálne zručnosti a dvakrát sa vám vrátia v podobe spokojných žiakov a rodičov.



PONUKA SOITRON DIGITÁLNEJ AKADÉMIE PRE UČITEĽOV AKO ADOPCIA PREBIEHA?

Predstavíme vám našu ponuku a zmapujeme 
potreby vašej školy.

Ak už vaša škola má cloud riešenie, preveríme, 
ako efektívne sa využíva a nastavíme ďalšie 
kroky na zlepšenie.

Jednotlivé školenia sú prispôsobené znalostiam, 
zručnostiam a potrebám každého účastníka.

PRVÉ STRETNUTIE

NASADENIE OFFICE 365

1. ŠKOLENIE OFFICE 365

Budete mať k dispozicii štúdijné materiály  
v podobe on-line doplnkových kurzov.

E-LEARNING

CERTIFIKÁT 
Na konci vzdelávacieho procesu môžete 
absolvovať krátky test a získať certifikát  
od spoločnosti Microsoft.

Nadväzuje na predchádzajúce školenia. 
2. ŠKOLENIE OFFICE 365

Záverečné školenie nadväzuje na dve predchádza-
júce a dopĺňa témy, ktoré doteraz neboli prebrané.

3. ŠKOLENIE OFFICE 365

Medzi jednotlivými školeniami máte k 
dispozícii našu vzdialenú pomoc.

HELPDESK

Môžete s nami konzultovať prípadné otázky  
z uplynulých školení alebo si opakovať získané 
vedomosti prostredníctvom webinárov.

HELPDESK A WEBINÁRE

Aj po skončení školení sa na nás môžete obrátiť  
s vašimi otázkami. Webináre sú nahrávané  
a poslúžia ako podklad k samoštúdiu.

HELPDESK A WEBINÁRE

1. MESIAC

6. MESIAC



PREČO SA VZDELÁVAŤ  
SO SOITRONOM?

Sieťové prostredie
• Sprevádzkovanie sieťového prostredia podľa  
 štandardu konektivity škôl. 
• Optimalizácia existujúcej počítačovej siete 
 a WiFi. 
• Vzdialený prístup do siete školy pre učiteľov. 

HW pre školy
• Vybavenie počítačovej učebne (počítače, sieť).
• Vyriešenie problémov s nedostatkom tlačiarní – 
 multifunkčná sieťová tlačiareň.

Automatizácia rutinných procesov 
• Objednávky, mzdy a podobne.

Bezpečnosť siete
• Návrh a vybudovanie rychlej a bezpečnej siete,  
 centralizované riadenie, overovanie používateľov. 
• Bezpečný prístup do siete (NextGenFirewall). 
• Bezpečné prepojenie počítačových sietí cez VPN. 

IoT pre školy
• Využitie IoT senzorov (meranie spotreby energií,  
 optimalizácia nákladov na prevádzku, sledova- 
 nie úrovne CO2  a osvetlenia v učebniach a pod.)
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SOITRON s.r.o., člen skupiny SOITRON Group 

Spoločnosť Soitron je stredoeurópskym integrátorom, ktorý pôsobí na IT trhu už od roku 1991. Filozofiou spoločnosti je snaha neustále 
napredovať, a aj preto je lídrom v zavádzaní unikátnych technológií a inovatívnych riešení. Svojim klientom ponúka produkty a služby v oblasti 
robotizácie a automatizácie procesov, internetu vecí (IoT), IT infraštruktúry, komunikačných a cloudových riešení, IT bezpečnosti, IT služieb 
a outsourcingu, IT poradenstva a aplikácií či digitalizácie IT oddelení. Do produktového portfólia patrí aj riešenie pre inteligentné policajné 
autá, ktoré je známe pod značkou Mosy.  SOITRON, s.r.o. je členom skupiny SOITRON Group, v ktorej pracuje viac ako 800 medzinárodných 
odborníkov. Skupina združuje profesionálne tímy na Slovensku, v Českej republike, Rumunsku, Turecku, Bulharsku, Poľsku a Veľkej Británii. 

www.soitron.com  © 2020

OSTATNÉ SLUŽBY PRE ŠKOLY

• Máme skúsenosti s nasadením Microsoft    
 Office 365 v materských škôlkach, základ-  
 ných a stredných školách na Slovensku  
 aj v Českej republike.  

• Pracujeme s certifikovaným tímom špe- 
 cialistov, ktorý rozumie potrebám škôl. 

• Ponúkame komplexné riešenie od poskytnu- 
 tie licencie a nasadenia softvéru až po osvo- 
 jenie si softvéru v každodennej práci vďaka 
 našim školeniam pre učiteľov a žiakov.

Viac informácií nájdete na www.csskoly.sk


