
S príchodom pandémie COVID-19 nastala v prostredí škôl výnimočná situácia, ktorá si začala vyžadovať 

rýchlu a efektívnu reakciu na doposiaľ nezaužívané a pre nás nové nariadenie - dištančné vzdelávanie 

žiakov. 

Najefektívnejšie rozhodnutie bolo mať svoje triedy zorganizované od plánovania vyučovacích hodín, až 

po poskytovanie spätnej väzby žiakom a byť v neustálom spojení. Bolo preto potrebné hľadať ďalšie 

platformy, ktoré by svojimi funkciami doplnili informačno-komunikačný systém aSc EduPage, ktorý 

sme v on-line prostredí už mali rokmi zaužívaný a overený. 

Túto funkciu v tom čase doplnila platforma Microsoft Office 365 pre školy s bezplatnou licenciou A1. 

Bola to pre nás nová cesta pre zjednodušenie vyučovacieho procesu. Obmedzená, avšak bezplatná 

platforma zahŕňala nástroje ako je Microsoft Outlook – slúžiaci pre správu e-mailov (50 GB), Microsoft 

One Drive – slúžiaci na ukladanie údajov, dokumentov, súborov, Microsoft Word, Microsoft Excel, 

Microsoft Powerpoint, Microsoft Teams – slúžiaci pre video konferenčné hovory a ďalšie. 

Vytvorili sme preto pre všetkých učiteľov a žiakov našej školy užívateľské účty v platforme Microsoft 

Office 365 s bezplatnou licenciou A1. Všetky účty bežali ON-LINE, teda nebolo možné plnohodnotne 

využívať ponuku všetkých aplikácií Office 365 bez pripojenia na internet. 

V poslednom období ale prišiel Microsoft s novou ponukou priamo pre školy.  

• AK SI ŠKOLA ZAKÚPI LICENCIU MICROSOFT OFFICE 365 A3 PRE VŠETKÝCH AKTÍVNYCH 
ZAMESTNANCOV ŠKOLY, ZÍSKAVA AUTOMATICKY AJ A3 LICENCIE MICROSOFT OFFICE 365 
PRE VŠETKÝCH SVOJICH ŠTUDENTOV.  
 

To znamená, že KAŽDÝ ŠTUDENT Súkromnej spojenej školy European English School, Solivarská 28 v 

Prešove, si tak môže S KONTOM MICROSOFT OFFICE, KTORÉ UŽ MÁ AKTÍVNE, NAINŠTALOVAŤ 

PLNOHODNOTNÉ VERZIE PROGRAMOV MICROSOFT OFFICE 365 S LICENCIOU A3 AŽ DO 5-TICH 

SVOJICH ZARIADENÍ BEZPLATNE. 

Microsoft Office 365 A3 obsahuje a ponúka pre všetkých učiteľov a študentov nasledovné: 

• E-mailovú schránku s kapacitou 100 GB a všetku ochranu čo k tomu patri  

• Úložný priestor pre dokumenty a súbory s kapacitou 1TB 

• Teams a OneNote  - online verzie a plnohodnotne verzie programov pre počítač  

• Word, Excel, PowerPoint, Outlook → online verzie programov + plnohodnotné verzie 
programov na 5 zariadení používateľa (prihlásenie sa s jeho kontom) 

• SharePoint – webový portál na zdieľanie a spoluprácu 
 

NÁVOD NA INŠALÁCIU PLNOHODNOTNEJ PLATFORMY MICROSOFT OFFICE 365 → A3 

Prihlásenie do balíka Office na webe:    

1. Prejdite na lokalitu www.office.com a vyberte položku Prihlásiť sa. 
 

2. Zadajte vaše učiteľské/študentské Microsoft konto: 
e-mailová adresa: “janko.mrkvicka@elbaci.sk” a heslo, ktoré Vám bolo priradené pri on-line   
využívaní platformy (údaje boli rozoslané na osobné kontaktné e-maily študentov, či rodičov 
už v minulosti). V hlavičke sa následne zobrazí názov konta, pomocou ktorého ste prihlásení. 
 

3. Na domovskej obrazovke (zakliknutá ikona domčeka     na ľavej strane obrazovky) kliknite  
na ikonu inštalácie  
 
 
 
 

4. Ďalej postupujte podľa pokynov 

https://www.office.com/

