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11. Manažérske zhrnutie: 

 

Krátka anotácia a kľúčové slová 

Diskusia a výmena skúseností medzi pedagógmi. Office 365. Práca s Office 365 a jeho využitie pri 

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

 

Téma stretnutia: 1. Office 365, vytvorenie konta 

 

                                 2. Práca s Office teams 

 

                                 3. Sledovanie videí 

 

 

1.       Office 365, vytvorenie konta. 

 
V prvej časti klubu sa učitelia prihlásili do Office 365 a každý si vytvoril konto. Učitelia si prešli 

jednotlivé aplikácie, ktoré Office 365 poskytuje.  

 

2. Práca s Office teams 

 

V druhej časti klubu si všetci členovia rozdelili žiakov podľa jednotlivých tried a pridali ich do 

systému ako používateľov. Každý z učiteľov si vytvoril tímy, s ktorými bude pracovať. Učitelia 

sa dohodli na jednotnom označení tímov. Jednotlivé ikonky tímov si mohli aj ľubovoľne zmeniť 

prostredníctvom ponúkaných obrázkov ikoniek. V jednotlivých tímoch si utvorili aj kanály. Pre 

každý tím si vygenerovali aj kód, ktorý následne odoslali žiakom, aby sa mohli prihlásiť do tímu.  

Každý z prítomných si vyskúšal aj prácu s kalendárom. Pridávali sme do kalendára jednotlivé 

vyučovacie hodiny alebo stretnutia a následne sme sa pripájali na tieto stretnutia a zisťovali ako 

to funguje. V minulom školskom roku sme pracovali s CiscoWebex meeting a hneď sme 

jednotlivé prostredia porovnávali a skúšali prácu v Office teams. Menili sme si pozície vo vedení 

schôdze, skúšali prácu s bielou tabuľou, skúšali sme si vyzdieľať prezentácie, wordovský 

dokument, excel dokument atď.  

 

 

3. Sledovanie videí 

 
V tretej časti klubu si všetci členovia prešli odkazy https://education.microsoft.com/sk-

sk/learningPath/eff69e59 , www.skolanadialku.sk .  
Na týchto stránkach je niekoľko videí, postupne sme sa cez ne preklikávali a každý si tam niečo 

našiel, čo mu pomôže pri dištančnej výučbe. 

 

13. Závery a odporúčania: 

 

Na zasadnutí klubu učitelia zhrnuli problémy a výhody v dištančnom vyučovaní, ktoré určite 

budeme uskutočňovať aj v tomto školskom roku.   

Odporúčame prejsť si doma samostatne všetky videá z navrhovaných stránok a pripraviť sa čo 

najlepšie na dištančné vyučovanie, prípadne na ďalšiu komunikáciu so žiakmi a medzi učiteľmi. 
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