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11. Manažérske zhrnutie: 
 

Na stretnutí Klubu IKT sme sa zaoberali rozdielmi v študentskom a učiteľskom konte Microsoft 365. 

 

Nadviazali sme na predchádzajúce stretnutie IKT klubu, kde nás Ing. S. Peniaško oboznámil so sprá-

vou a spôsobom prideľovania licencií pre študentské a učiteľské kontá Microsoft 365. Spôsob získania 

licencie pre verziu A3 nám ukázala Mgr. Z. Jánošíková.  

 

V závere stretnutia boli navrhnuté odporúčania pre prácu s učiteľským kontom Microsoft 365. 

 

Kľúčové slová: študentské a učiteľské konto Microsoft 365, aplikácie a služby Microsoft 365 

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

 

Právo na bezplatný Office 365 balík majú všetci učitelia a žiaci školy (verzia A1). Pôvodne sme Mic-

rosoft Office 365 používali len v tejto online verzii - pomocou prihlasovacieho mena a hesla sa každý 

žiak dokázal pripojiť do aplikácií tejto služby (cez počítač, tablet, notebook). Od septembra tohto škol-

ského roka máme zakúpené licencie pre verziu A3. Zakúpením platených licencií pre všetkých za-

mestnancov školy, ktorí používajú počítač, sa dá získať na každého učiteľa až 40 licencií zadarmo pre 

študentov. Tak môže každý učiteľ získať pre všetkých svojich žiakov najnovšie programy Microsoft 

Office 365 na nainštalovanie do počítača.  

Licencia Office 365 pre školy vo verzii A1 je úplne bezplatná online verzia balíka Office s e-mailom, 

videokonferenciami, prispôsobeným centrom pre tímovú prácu v triede so službou Microsoft Teams, 

nástrojmi na dodržiavanie súladu a ochranou informácií. Licencia Office 365 pre školy vo verzii A3 

má všetky funkcie verzie A1 a navyše úplný prístup k počítačovým aplikáciám balíka Office na inšta-

láciu do počítačov a dodatočné nástroje na správu a zabezpečenie.  

Licenciu A3 žiak aj učiteľ získa zo stránky https://www.office.com/ po prihlásení.  



 

 
 

Aplikácie balíka A3: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verzia A3 pre žiakov zahŕňa všetky funkcie verzie A1 pre žiakov a ďalšie výhody: 

- počítačové aplikácie balíka Office si žiak môže nainštalovať až do piatich PC alebo Macov na 

jedného používateľa, 

- aplikácie balíka Office si môže žiak nainštalovať až do piatich tabletov a piatich telefónov na jed-

ného používateľa. 

Verzia A3 pre učiteľa zahŕňa všetky funkcie verzie A1 pre učiteľov a ďalšie výhody: 

- počítačové aplikácie balíka Office si môže učiteľ nainštalovať až do piatich PC alebo Macov na 

jedného používateľa,  

- aplikácie balíka Office si môže učiteľ nainštalovať až do piatich tabletov a piatich telefónov na 

jedného používateľa,  

- všetky funkcie pre vyučujúcich a zamestnancov verzie A1 a ďalšie výhody: 

 hosťovanie schôdze až pre 10 000 ľudí vďaka živým podujatiam cez Microsoft Teams, 

 komunikácia a spravovanie úloh medzi fakultou, študentmi a rodičmi pomocou aplikácie 

Microsoft Kaizala, 

 posudzovanie rizík a prehľad o potenciálnych hrozbách so službou Office 365 Cloud App 

Security, 

 možnosť pre rodičov alebo zákonných zástupcov a študentom naplánovať si školské stretnu-

tie online v službe Microsoft Bookings, 

 získanie prehľadu o pokročilých osobných analýzach pomocou modulu Microsoft Viva Pre-

hľady (osobné prehľady). 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktivácia: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mali sme trochu problémy s aktiváciou licencie (ak boli v pc zapamätané 2 kontá). 

 

13. Závery a odporúčania: 
Office 365 je služba od spoločnosti Microsoft, ktorá ponúka množstvo aplikácií na komunikáciu a 

spoluprácu. Značne uľahčila prechod z prezenčného na dištančné vyučovanie (tým, že školy získali vo 

verzii A1 licencie zadarmo). Jednotlivé aplikácie a služby vieme ale využiť aj pri prezenčnom vyučo-

vaní. 
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