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Spoločnosť Microsoft

 počas pandémie sprístupnila bezplatnú aplikáciu TEAMS, ktorá

umožňuje bezplatne komunikovať a spolupracovať

 poskytla ju školám aj jednotlivcom

 zapojilo sa do nej viac ako 6000 užívateľov



 neobmedzeným počtom chatov

 zvukovými a obrazovými hovormi

 10 GB úložiska súborov pre celý tím

 2 GB pre každú osobu

- v smart telefóne, počítači, tablete

- ako aplikácia pre WINDOWS aj MAC aj online v prehliadači

Využitie aplikácie Microsoft Teams

Disponuje :



Podpora aplikácie Microsoft Teams

 Integrovaný do všetkých aplikácií Office Online

 do 140 obchodných aplikácií

 Word, Excel, PowerPoint, OneNote

 umožňuje pridať až 300 kontaktov k vzájomnej komunikácii



Stručná príručka

 Ponúka zvukové a videohovory

pre jednotlivcov, skupiny a tímy

/ triedne kolektívy/

 Pre užívateľov Office 365 je používanie

bezplatného TEAMS podmienené

zaregistrovaním sa pomocou novej

e-mailovej adresy

 Prehľadávanie až 10 000 najnovších

správ

 Integrácia so službami Twitter, Drop box



TEAMS videohovory

 Využitie pri dištančnom vzdelávaní, nakoľko 

umožňuje interaktívnu komunikáciu

so žiakmi a študentmi, pri ktorom sa ich 

môže vidieť až 49

 Nahradili aplikáciu Zoom – bezpečnostné 

zabezpečenie hovorov

 Pre svoje dobré rozlíšenie umožňuje 

verbálnu aj neverbálnu komunikáciu

 Do popredia obrazovky vystupujú tí, ktorí 

najviac komunikujú 



Náhľad obrazovky



Bez kvalitnej komunikácie v dištančnom vzdelávaní efektivita práce rýchlo klesá

TEAMS – flexibilný, jednoduchý, intuitívny

Umožňuje zdieľanie, ukladanie súborov

Obsahuje kalendár na zorganizovanie vyučovacích hodín

Je prehľadný, rýchlo a jednoducho sa v ňom vyhľadáva

Výhody pre žiakov 



Prihlásenie pre užívateľa 

/

https://teams.microsoft.com - Otvorí sa vám uvítacie okno, ktoré môžete zatvoriť.

https://zsmh.sk/navody/prve-prihlasenie-do-teams-ziaci/
https://teams.microsoft.com/


Inštalácia aplikácie Teams do počítača

Návod na inštaláciu pre Windows



Spustite stiahnutý program.  

Spustenie stiahnutej aplikácie





Prihlásenie
Zadajte svoje meno pre Office 365, ktoré vyzerá ako školský email.



Zmena jazyka

Kliknite na vašu ikonku vpravo

hore a potom na Settings. Potom

zmeňte Language z English

na Slovenčina.



Pre učiteľov

Využitie online webinárov – videoškolenie Microsoft Teams

ŠPÚ - Pre učiteľov

Microsoft Teams pre online vzdelávanie (Kliknite na : webináre v 

texte a budete presmerovaní na stránku Microsoft – Video 

školenie aplikácie Microsoft Teams)

Zaujímavé odkazy



Videoškolenie aplikácie Microsoft Teams



Videoškolenie aplikácie Microsoft Teams



ŠPÚ - Magickí učitelia online

 prinášajú konkrétne nápady, ako pristupovať k online vyučovaniu so                             

zameraním na žiaka bez prílišného zaťaženia rodiča

 ponúka širokú škálu webinárov využiteľných v praxi

 online webináre sú po prihlásení verejne vysielané, prístupné s možnosťou         

diskusie 

 pomocou aplikácie Teams sa dajú webináre nahrávať

 zverejnené sú aj  na YouTube



IT akadémia 

http://itakademia.sk/

verejne prístupná pre všetky základné a stredné školy

poskytuje viac ako 300 inovatívnych metodík z informatiky,

matematiky, fyziky, chémie, biológie, geografie

poskytuje pracovné listy a digitálne nástroje

organizuje webináre k týmto materiálom aj so vzájomnou výmenou

skúseností, sprístupnený je aj archív rôznych aktivít











http://itakademia.sk/


ImO - jednoduché návyky učenia sa                       
pre deti MŠ a ZŠ

 ImO - online hra

 na pomoc aj žiakom s poruchami učenia 

 forma precvičovania anglických slovíčok  z bežného denného života 

 rozcvička - 5 minút 

 tento program môžu využívať učitelia, rodičia aj bez znalostí anglického 

jazyka

 http://imo.sr/galeria ponúka 3 dni bezplatného využívania

http://imo.sr/galeria


VÚDPaP

zriadené poskytovanie e-mailovej podpory koronavirus@vudpap.sk

poskytujú poradenstvo pedagógom pri otázkach: psychického

zvládania záťažových situácií spôsobených súčasnou situáciou

práce s intaktnými žiakmi, prípadne so žiakmi so špeciálnymi

výchovno-vzdelávacími potrebami či zdravotne znevýhodnenými

žiakmi v domácom prostredí







mailto:koronavirus@vudpap.sk


Prehľad podpory pre učiteľov

 ZMÚDRI - tvorba online videí

 ZELENÁ ŠKOLA Z DOMU - úlohy zamerané na environmentálnu výchovu

 FB - Zavretá škola - zamerané na učenie z domu

 EDULIENKA - skúsenosti pedagógov s domácim vzdelávaním

 ŠKOLSKÝ NETWORK - týždenná spätná väzba učiteľom od žiakov s 

bodovým vyhodnotením

 DIGITÁLNA KOALÍCIA - prepojenie na IT firmy



Stránky pre učiteľov 

 eTwinning - bezplatná medzinárodná platforma/ webináre

pre pedagógov/

 School Education Gateway - európska on-line platforma

 Teacher Academy - katalóg kurzov pre učiteľov

 Akadémia European Schoolnet - on-line kurzy

 MPC - online vzdelávanie v rôznych oblastiach



Odporúčame pozrieť si toto video

https://www.youtube.com/watch?v=TQAVsvBAPZQ&fbclid=IwAR0oK36NJ9biz-

Hyd4IIQKnCkhrJ8vZ6CVtNyMQD4EFIMO0QXXcu1yG7bFo

https://www.youtube.com/watch?v=TQAVsvBAPZQ&fbclid=IwAR0oK36NJ9biz-Hyd4IIQKnCkhrJ8vZ6CVtNyMQD4EFIMO0QXXcu1yG7bFo
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