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11. Manažérske zhrnutie: 
 

Na stretnutí klubu KT sme sa zaoberali problematikou optimálneho využitia programu Share Point 

na MS Teams pre vytvorenie tímovej lokalite v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu. 

V prvej časti stretnutia nás Ing. Peniaško oboznámil s programom Share Point, ktorý  funguje v 

pozadí MS Teams a poskytuje rôzne možnosti v plánovaní a pripravovaní vyučovacích hodín, 

testov, projektov ako aj pri ich realizovaní a vyhodnotení . 

Share Point umožňuje vytvoriť zabezpečenú tímovú lokalitu pedagógom i študentom, ktorú môžu 

účastníci tímu navštíviť a používať kedykoľvek (ak pedagóg neobmedzuje čas prístupu) z 

akéhokoľvek zariadenia, teda aj mimo času vyučovacích hodín a v časoch dlhodobo zatvorených 

škôl ako napríklad počas pandémie  COVID 19. 

V druhej časti stretnutia sme si spoločne pozerali dobre štruktúrované edukačné video, ktoré stručne 

prezentuje možnosti a použitie programu Share Point zo strany pedagóga. 



Vysvetľuje , ako sa dá otvárať Share Point na MS Teams, ako v ňom vytvoriť jednotlivé stránky, 

ktoré budú prístupné určitým skupinám pedagógov a študentov, ako  vložiť rôzne časti z webu, 

vlastné  pracovné materiály na vyučovanie ako texty, grafy, úlohy atď. Na stránke Share Point je 

možné tvoriť napríklad aj anketu (cez MS forms), na ktorú môžu študenti odpovedať, ako rozumejú 

aktuálnemu učivu, aby pedagóg získal užitočný prehľad. 

 V tretej časti stretnutia sme vyskúšali jednotlivé funkcie Share Pointu, ktoré nás osobne najviac 

zaujímajú. 

V závere stretnutia sme diskutovali o iných možnostiach a portáloch, ktoré sme používali počas 

pandémie na spoluprácu so študentmi. 

Kľúčové slová:  program Share Point, vytvorenie bezpečnej tímovej lokalite online, výchovno-

vzdelávací proces  

 

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

          Informačné a komunikačné technológie  sú v posledných rokoch vysoko najdynamickejším        

a najintenzívnejšie rastúcim sektorom. Ich rozvoj postupne zasahuje do všetkých oblastí života           

spoločnosti, teda i do oblasti výchovy a vzdelávania. Využívanie rozmanitých interaktívnych 

technológií vo vyučovacom procese a neustále zvyšovanie informačnej gramotnosti pedagógov 

a žiakov sa stáva priam nevyhnutnosťou. Prostredníctvom spomínaných technológií je možné 

skvalitniť výučbu a zvýšiť záujem žiakov o štúdium.    

          V predošlých rokoch sa nastala neočakávaná nová situácia pre školy, keď pandémia COVID 

sa rozšírila na celom svete a v dôsledku museli študenti a učitelia zostať na dlhé mesiace doma. 

Vyučovací proces potreboval zrazu alternatívne riešenia. Ako sa mohlo pokračovať učiť v skupinách 

napriek tomu, že každý účastník sedel vo vlastnom bytu ? V priebehu krátkej dobe sa vytvorili rôzne 

stránky a portály, ktoré umožnili spoločne použitie určitých plôch alebo stránkach, komunikácia sa 

posunula na portály, ktoré dokážu spojiť účastníkov pripadne z celého sveta audiovizuálne (napríklad 

Teams, Zoom). Tieto portály sa rázne vyvíjali ďalej. Aj keď sa  učitelia a študenti už dávno môžu 

znova stretnúť osobne v školách a ani svet práce už nie je odkázaný na vylúčene bezdotykovú 

komunikáciu, urobil vývoj globálnych online technológií obrovský skok a nahradzuje v mnohých 

oblastiach priame osobné kontakty. Svet sa zmenil. 



S vzrastajúcim použitím internetovej komunikácií a obchodovaním rastie aj riziko anonymného 

zneužitia. Poskytovatelia internetového trhu sa snažia ponúknuť čo najbezpečnejšie možnosti 

použitia internetu . Z tohto vývoja môžu školy profitovať a vybrať si programy, ktoré zabezpečia 

kontaktnú plochu medzi pedagógmi a študentmi, ktorá vylúči prístup neoprávnenej osoby a tým 

vytvára chránený priestor  na výchovno-vzdelávací proces. Program SharePoint je jedná z tých 

možnosti. 

Keďže sa tento program nachádza na stránke MSTeams, ktorú Obchodná Akadémia používa na 

online-hodiny so študentami, je to program, s ktorým sa pedagógom OALM oplatí oboznámiť, aby 

ho vedeli používať. Tomuto cieľu sa aktuálne venuje  Klub ITK.                

           

13. Závery a odporúčania: 
 

          Jednou z kľúčových úloh pedagóga je vzbudiť záujem a udržať motiváciu študentov v priebehu 

celého vyučovacieho procesu vrátane pri vypracovaní  domácich úloh, ktoré majú študenti samostatne 

riešiť.. Pritom čoraz viac hrávajú úlohu komunikačne techniky a portály cez internet. Jedná z nich je 

dostupná pre pedagógov a študentov Obchodnej akadémie cez stránku MS Teams a môže sa na tieto 

účely používať. 
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