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11. Manažérske zhrnutie: 
 
Prioritnou témou klubu bolo oboznámenie členov klubu s administráciou užívateľských účtov 
v prostredí Microsoft 365 a spôsobom používania licencií, ktoré zakúpila škola študentom v rámci 
činnosti Občianskeho združenia Ekonóm pri obchodnej akadémii. Licencie Microsoft 365 boli 
zakúpené prostredníctvom firmy SANDING, ktorá sa stala naším partnerom a dodávateľom tohto 
riešenia. Informácie členom klubu o tejto spolupráci sa stali tiež predmetom prvej časti stretnutia 
klubu. 
 
Druhou témou bola aktualizácia zoznamov žiakov a ich licencií v rámci prostredia Microsoft 365 
a dohodnutie pravidiel prideľovania a zrušenia účtov žiakom školy v tomto prostredí. 
 
Treťou časťou klubu bola príprava profilov triednych učiteľov v školskom informačnom systéme 
Edupage na tlač a archiváciu žiackych spisov priamo cez web stránku školskej aplikácie Edupage.  
 
V poslednej časti klubu bola ukážka spôsobu inštalácie aplikácie Microsoft 365 do projektových 
notebookov a možnosti jej inštalácie aj na ostatné zariadenia učiteľa, ktoré využíva pri svojej práci. 
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12. Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia:  
 

1. administrácia a informácie k školským užívateľským účtom v prostredí Microsoft 365, 
2. aktualizácia a stanovenie pravidiel pre žiacke kontá v prostredí Microsoft 365, 
3. administrácia sekcie eGovernment na školskej stránke Edupage – nastavenie práv 

k spisom žiakov pre triednych učiteľov, 
4. ukážka inštalácie aplikácie Microsoft 365 a možnosti jej použitia v zariadeniach učiteľa. 

 K bodu 1 a 2: 

Prítomných informoval o podpísanej zmluve so spoločnosťou SANDING Ing. Stanislav Peniaško. 
Spoločnosť sa stala zmluvným partnerom školy v poskytovaní školských licencií produktu 
Microsoft 365. Je v administratívnom profile našej domény oalm.eu na portály office.com 
evidovaná ako správca systému pre oblasť licencií. O zmluvných podmienkach taktiež podal 
informáciu Ing. Peniaško. 

Cez portál office.com boli prekontrolované prístupové práva všetkých žiakov ku školskému 
profilu Microsoft, nakoľko po minulé roky mali naši žiaci licenciu poskytovanú Ministerstvom 
školstva a zatiaľ im táto nebola zrušená ani po ukončení štúdia na našej škole. V rámci klubu sa 
dohodli presné pravidlá ich rušenia a prideľovania a prekontroloval sa celý zoznam aktívnych 
používateľov systému. 

 

 K bodu 3: 

V tomto mesiaci prebehla aktualizácia niektorých funkcií edupage stránky školy v oblasti 
evidencie spisovej dokumentácie v sekcii egovernment. Pre túto skutočnosť bolo potrebné 
nastaviť nové role a prístupové práva k systému spisovej dokumentácie školy prostredníctvom 
tohto informačného systému. Členovia klubu prediskutovali s Mgr. Dvorščákovou možnosti 
evidencie napomienok aj iných listín v spisovej dokumentácie žiaka a dané zmeny sa ihneď 
zapracovali do nastavení v Edupage. 



 

 K bodu 4: 

Ing. Peniaško formou prezentácie na dataprojektore ukázal kroky inštalácie produktu Microsoft 
365 do školských projektových notebookov. V prezentácii bolo postupne vysvetlené: 

 miesto kde sa odkaz na inštalačné súbory nachádza, 

 možnosti registrácie zariadenia, na ktorom sa inštaluje Microsoft 365 v doméne oalm.eu, 

 možnosti inštalácie na osobné zariadenia učiteľov, 

 spôsob inštalácie súčastí Microsoft 365 ako desktopových aplikácií, najmä rozdiel medzi 
home a firemnou verziou aplikácie MS Teams, 

 správa užívateľských účtov v prostredí Win 11 v jeho nastaveniach – možnosti pre 
uložené kontá.  

 
13. Závery a odporúčania: 

1. Propagovať školskú verziu Microsoft 365 medzi rodičmi žiakov a tým prispieť k aktivácii 
rodičov k poukázaniu svojich 2% z dane nášmu občianskemu združeniu. 

2. V ďalších rokoch používať dohodnuté pravidlá prideľovania školských účtov pre 
používateľov domény oalm.eu. 

3. Oboznámiť ostatných učiteľov a zamestnancov školy s nastavením administrácie 
egovernmentu cez školskú Edupage stránku. 
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