
LUKÁŠ JURČA, KAREL KLATOVSKÝ
zástupci AUTOCONT a Microsoft

5. 4. 2022



▪ 9:00 - Zahájení semináře

▪ 9:05 - Licencování Microsoft (R. Vepřek)

▪ 9:45 – Svět Microsoft 365 (K. Klatovský)

▪ 10:30 - Coffee break

▪ 10:45 - Novinky v aplikacích OneNote a Teams – využití v prezenční výuce (M. Kubálková)

▪ 11:30 - Portál pro školy (T. Rychlík)

▪ 12:00 - Správa tenantu O365 (J. Michálek)

▪ 12:30 - Otázky a odpovědi

▪ 13:00 - Ukončení, společný raut



ROBERT VEPŘEK
Microsoft Team Leader 

ve společnosti AUTOCONT

5. 4. 2022





▪ Všechny licence jsou pouze jako PŘEDPLATNÉ – po skončení smlouvy licence zanikají

▪ Smlouva se uzavírá na 3 roky

▪ V rámci EES jsou dostupné:

▪ všechny online licence – cloudové služby

▪ všechny serverové produkty (Windows, Exchange, SQL…)

▪ všechny licence jsou vždy včetně Software Assurance

▪ Otevření tzv. prováděcí smlouvy = povinnost licencovat všechny kvalifikované uživatele:

▪ Microsoft 365 EDU A3 v minimálním počtu 100 nebo

▪ Microsoft 365 EDU A5 v minimálním počtu 100 nebo

▪ Mix výše uvedených produktů v minimálním počtu 100

▪ Možnost spojení více menších škol do jedné smlouvy

▪ Samostatné prostředí pro školu

▪ Vlastní správa Cloud licencí pro školu

▪ On-premise licence v rámci společné evidence

* Uvedené podmínky jsou specifické pro ČR v rámci rámcové smlouvy  Unie školských asociací ČR - CZESHA

„Kvalifikovaný uživatel vzdělávání“ znamená

jakéhokoli zaměstnance nebo dodavatele (kromě

studentů), kteří mají přístup k platformovému

produktu nebo platformový produkt používají ve

prospěch instituce.



▪ Výhody:

▪ Kompletní licenční pokrytí všech klientských PC bez ohledu na jejich počet pomocí vybraného 
produktu (učebny, sdílené PC, …)

▪ Možnost instalovat on-premise licence Office ProPlus i aplikační servery (Exchange, Sharepoint) 
zdarma

▪ Nejlepší cenová hladina D pro všechny produkty, M365 A3, M365 A5

▪ Benefit pro studenty: Licence M365 A3/A5 zdarma

▪ Licence Minecraft Education na výuku zdarma

▪ Proces:

▪ Nutné podepsat MS smlouvy

▪ Navyšovat počet produktů a objednávat nové lze kdykoliv, snižovat počet pouze v ročním výročí

▪ 1 x ročně škola vystaví výroční objednávku s aktualizací počtu produktů

▪ Cena za produkty na úvodní objednávce fixovaná po celou dobu platnosti smlouvy
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▪ Všechny licence jsou pouze jako PŘEDPLATNÉ – po skončení smlouvy licence zanikají

▪ Smlouva se uzavírá na 1 nebo 3 roky

▪ V rámci OVS-ES jsou dostupné:

▪ vybrané online licence – cloudové služby (neobsahuje např. Microsoft 365 A3/A5)

▪ všechny serverové produkty (Windows, Exchange, SQL…)

▪ všechny licence jsou vždy včetně Software Assurance

▪ Otevření OVS-ES smlouvy = povinnost licencovat všechny kvalifikované uživatele jedním z tzv. 
platformových produktů (Desktop EDU, Windows EDU upgrade, CoreCAL, Office Pro Plus/Office 365 
A3/ Microsoft 365 Apps for Enterprise) v minimálním počtu 5ks

„Kvalifikovaný uživatel vzdělávání“ znamená

jakéhokoli zaměstnance nebo dodavatele s plným

úvazkem nebo částečným úvazkem na 200h/rok.



▪ Výhody:

▪ Kompletní licenční pokrytí všech klientských PC bez ohledu na jejich počet pomocí platformového
produktu(učebny, sdílené PC, …)

▪ Benefit pro studenty: vybrané platformové produkty zdarma

▪ Licence Minecraft Education není součástí programu OVS-ES

▪ Proces:

▪ Nutné podepsat MS smlouvy

▪ Navyšovat počet produktů a objednávat nové lze kdykoliv, snižovat počet pouze v ročním výročí

▪ 1 x ročně škola vystaví výroční objednávku s aktualizací počtu produktů

▪ Cena za produkty na úvodní objednávce fixovaná po celou dobu platnosti smlouvy



▪ Primární licence jsou PŘEDPLATNÉ – po skončení smlouvy licence zanikají.

▪ Součástí jsou i Trvalé licence + předplatné vybraných on-premise produktů – pro tyto nejsou výhodné 
podmínky pro akademického zákazníka

▪ „Smlouva“ je nekonečná (rámcová), ale realizují se tzv. závazky na užívání licencí na 1 rok

▪ Povinnost licencovat všechny kvalifikované uživatele* bez požadavku na minimální počet jedním z 
klíčových produktů (M365 A3/A5, Office 365 A3/A5, EMS A3/A5, Windows A3/A5, …)

„Kvalifikovaný uživatel vzdělávání“ znamená

jakéhokoli zaměstnance nebo dodavatele s plným

úvazkem nebo částečným úvazkem na 200h/rok.

*  Při nákupu libovolného počtu Faculty a Student licencí bez splnění podmínky pokrytí všech kvalifikovaných uživatelů nelze čerpat výhody pro sdílené 

počítače a pro studenty



▪ Výhody

▪ Kompletní licenční pokrytí všech klientských PC bez ohledu na jejich počet pomocí vybraného produktu 
(učebny, sdílené PC, …)

▪ Při zakoupení licencí pro všechny kvalifikované zaměstnance školy = licence zvoleného produktu pro 
studenty zdarma jako benefit

▪ M365 A3/A5 nemá stejné benefity jako v EES

• Nemá Minecraft Education

• Není nárok na Office Pro Plus ani on-prem Exchange Server a Sharepoint server zdarma

• Ceny M365 A3, M365 A5 – o cca 10 až 22% vyšší než EES

▪ Proces

▪ Akceptace partnera do Online tenantu a akceptace podmínek smlouvy Microsoft Customer Agreement

▪ Nutný Online tenant s příznakem academic eligible – podléhá schválení ze strany

▪ Platba měsíčně nebo ročně předem

▪ Fixace ceny po dobu ročního závazku od 1. použití

▪ Zvyšování a snižování licencí lze v zásadě kdykoliv



▪ Trvalé licence + předplatné na vybrané licence, které jsou dostupné pouze jako předplatné, NE 
Cloudové služby

▪ Smlouva je nekonečná, jedná se pouze o rámec

▪ Minimální požadavek na otevření smlouvy – body*

▪ Licence bez SA nebo včetně SA

▪ SA na 36 měsíců, nebo do výročí smlouvy (pokud již škola smlouvu má – pak je SA na 25-36měsíců)

▪ V případě licence + SA lze platit v ročních splátkách, nebo dopředu najednou



▪ Každý rok je NUTNÉ  vydat objednávku na placené licence i na benefity (studentské licence)

▪ Windows pro desktop pouze jako upgrade, podkladová licence Pro i Home edition

▪ Per user vs Per device – většina online licencí je per User, 5xPC + 5xMobil + 5xTablet

▪ Instalace na sdílené PC (učebny, …)

▪ Využívaní identity uživatele, instalace Office 365 aplikace pomocí SCA nebo DBS nebo případně Office ProPlus (je-li dostupný)

▪ Identita pro sdílené počítač (učebna1… učebna 10), využití Office 365 Education (A1) zdarma, instalace Office 365 aplikace 
pomocí SCA nebo DBS nebo případně Office ProPlus (je-li dostupný)

▪ Windows Server – model licencování per CORE (viz další slide)

▪ Odkazy:

▪ https://m365maps.com detailní popis jednotlivých plánů

▪ Jak instalovat 365 plány na sdílené počítače, učebny apod.:

▪ https://contosoedu.com/deploying-office-365-proplus-device-based-subscription-for-edu/ s využitím DBS

▪ https://docs.microsoft.com/en-us/deployoffice/overview-shared-computer-activation s využitím SCA

▪ Azure DevTools for teaching – výhoda pro školy se speciálním programem a smlouvou EES https://docs.microsoft.com/cs-
cz/azure/education-hub/azure-dev-tools-teaching/about-program

https://m365maps.com/
https://contosoedu.com/deploying-office-365-proplus-device-based-subscription-for-edu/
https://docs.microsoft.com/en-us/deployoffice/overview-shared-computer-activation
https://docs.microsoft.com/cs-cz/azure/education-hub/azure-dev-tools-teaching/about-program


▪ U fyzického serveru musí být licencována všechna jádra

▪ Je požadováno minimálně 8 jádrových licencí na jeden 
fyzický procesor v serveru a minimálně 16 jader pro 
jeden fyzický server s jedním procesorem

▪ Windows Server Standard licencuje až 2 VMs/OSE, 
které běží na fyzických jádrech serveru

▪ Windows Server Datacenter licencuje neomezený 
počet VMs/OSE

▪ Core licence jsou prodávány v balících pro 2 nebo 16 
jader



Kvalifikující produkt Výhody při užívání studenty1 Dostupnost programu

Studentské instance poskytované na

pedagoga/zaměstnance nebo znalostního

pracovníka

Advanced Threat 

Analytics
Advanced Threat Analytics

OVS-ES, School, 

EES
15

Azure Active Directory 

Premium (Plán 1)

Azure Active Directory Premium 

(Plán 1)

OVS-ES, School, 

EES, CSP
15

Azure Active Directory 

Premium (Plán 2)

Azure Active Directory Premium 

(Plán 2)

OVS-ES, School, 

EES, CSP
15

Desktop Education

Microsoft 365 Apps for 

enterprise a Windows Education 

Upgrade

OVS-ES, School, 

EES (před rokem 

2017)

40

Enterprise Mobility + 

Security A3/E3

Azure Active Directory Premium 

(plán 1), Advanced Threat 

Analytics, Microsoft Intune for 

Education

OVS-ES, EES, CSP 40

Enterprise Mobility + 

Security A5/E5

Enterprise Mobility + Security A3 

výhody při užívání studenty, 

Microsoft Defender pro Identity, 

Azure Active Directory Premium 

plán 2, Microsoft Defender pro 

cloudové aplikace

OVS-ES, EES, CSP 40

Microsoft 365 Education 

A3

Office 365 A3 výhody při užívání

studenty, Enterprise 

Mobility + Security A3 výhody při

užívání studenty, Windows 

Education A3 výhody při užívání

studenty2, Minecraft: Education 

Edition

EES, CSP 40

Microsoft 365 Education 

A5

Office 365 A5 výhody při užívání 

studenty, Enterprise 

Mobility + Security A5 výhody při 

užívání studenty, Windows 

Education A3 výhody při užívání 

studenty2, Minecraft: Education 

Edition

EES, CSP 40

Kvalifikující produkt Výhody při užívání studenty1 Dostupnost programu

Studentské instance poskytované na

pedagoga/zaměstnance nebo znalostního

pracovníka

Microsoft 365 A5 Security

Microsoft Defender for Office 365 

(plán 1), Azure Active Directory 

Premium (plán 2)

EES, CSP 40

Microsoft Intune for 

Education (na uživatele)
Microsoft Intune for Education OVS-ES, EES, CSP 15

Minecraft: Education 

Edition
Minecraft: Education Edition EES 15

Plán 1 nebo plán 2 pro 

Microsoft Defender for 

Office 365

Plán 1 pro Microsoft Defender for 

Office 365
OVS-ES, EES, CSP 15

Microsoft 365 Apps for 

enterprise
Microsoft 365 Apps for enterprise OVS-ES, School, EES, CSP 15

Office 365 A3

Office 365 A1, Microsoft 365 Apps 

for enterprise, Office 365 Cloud 

App Security, Microsoft Bookings

OVS-ES, EES, CSP 40

Office 365 A5

Office 365 A3 (výhody při užívání 

studenty), Microsoft Defender for 

Office 365 (plán 2), Microsoft 

Bookings

OVS-ES, EES, CSP 40

Office Professional Plus Microsoft 365 Apps for enterprise
OVS-ES, School, EES (před 

rokem 2017)
15

Windows Education A3 

(na uživatele)

Windows Education A3 (na 

uživatele)2 CSP 40

Windows Education A5 

(na uživatele)

Windows Education A3 (na 

uživatele)2 CSP 40

Windows Education E3 

(na uživatele)

Windows Education E3 (na 

uživatele)2 EES (2017) 40

Windows Education E5 

(na uživatele)

Windows Education E3 (na 

uživatele)2 EES (2017) 40

Windows Education E5 

(na zařízení)

Windows Education E3 (na

zařízení)2 OVS-ES, School 40

1 Licence zakoupené prostřednictvím výhod při užívání studenty nezahrnují oprávnění pro výhody krytí Software Assurance.
2 Výhody při užívání studenty zahrnují pouze práva k Windows E3/A3.



KAREL KLATOVSKÝ
Manažer vzdělávacích programů 

ve společnosti Microsoft

5. 4. 2022



▪ Důležité kontakty

▪ skolstvi@microsoft.com

▪ https://skolstvi.ms/aktivity-pro-vas/

mailto:skolstvi@microsoft.com
https://skolstvi.ms/aktivity-pro-vas/


Přestávka



MARKÉTA KUBÁLKOVÁ
Office 365 Consultant

ve společnosti AUTOCONT

5. 4. 2022



▪ Docházka (zobrazení účasti na schůzkách)

▪ Třídní nástěnky

▪ Zadání

▪ Schvalovací procesy – pro cestovní příkazy

▪ Kalendář kanálu

▪ materiály – knihovna dokumentů

▪ formuláře

▪ poznámky

▪ záznamy

▪ změna rychlosti přehrávání



▪ Příspěvky

▪ Oznámení

▪ oživení pomocí emoji

▪ moderování kanálu

▪ zamezení mazání zpráv

▪ značky

▪ Připnutí zpráv

▪ Kalendář kanálu

▪ Analýza aktivit

▪ týmu

▪ Insights

▪ Chat

▪ rychlá úprava zprávy

▪ připnutí zprávy

▪ vytvoření úkolu ze zprávy

▪ Schůzky

▪ režim přednášejícího 

▪ zamknutí schůzky

▪ role spoluorganizátora

▪ velká galerie až pro 98 kamer (navigace pod 
galerií)

▪ sdílení obsahu kamery

▪ Pokrok ve čtení (součástí Zadání)



▪ Časovač

▪ aplikace Budíky a hodiny

▪ Whiteboard nová verze

▪ Formuláře

▪ rychlé hlasování

▪ volné odpovědi v rychlém hlasování 
prezentované slovním mrakem

▪ jak najít, kdo jak hlasoval v rychlém hlasování

▪ ankety v nekanálových schůzkách

▪ zkrácení odkazu

▪ kolekce

▪ To Do

▪ úkoly na jednom místě (i v Teams)

▪ Sway

▪ /who

▪ Stavová zpráva v Teams

▪ nastavení stavu po danou dobu

▪ PowerPoint online



▪ Webináře

▪ online schůzka s registrací zájemců

▪ Přejmenování složky SPO při přejmenování kanálu

▪ Nastavení výchozího otvírání souborů

▪ Spolusprávce skupinových místností

▪ Aplikace Reflect pro zpětnou vazbu



▪ diktování poznámek

▪ asistivní čtečka (Teams – pokrok ve čtení)

▪ překlady



▪ například organizace služeb / vrátnice



▪ nabídka konzultací / akcí s možností rezervace termínu

▪ v plánu A3



▪ soubory na vyžádání (alternativně Forms)

▪ ukládání příloh e-mailů do OneDrive



▪ Windows

▪ Office 365

▪ Teams – v nastavení + překlad zpráv

▪ Aplikace Office – Soubor, Možnosti, Jazyk

▪ Přeložení dokumentu – karta Revize, Přeložit

▪ Skype – Nastavení překladů – mluvený jazyk + hlas překladu

▪ Aplikace Microsoft Translator



▪ PowerPoint a jeho funkci fotoalbum můžete využít pro tvorbu animovaného filmu (fotky – fotoalbum-
přechody – uložit jako video)

▪ při používání online aplikací W, E, PP můžete rychle vytvořit nový dokument zadáním do adresního 
řádku word.new, excel.new, powerpoint.new, sway.new

▪ s bezpečností pomohou stránky Kraje pro bezpečný internet (www.kpbi) nebo E-bezpečí (www.e-
bezpeci.cz)

▪ Microsoft nabízí rozvojové programy pro učitele? Microsoft Innovative Educator Expert aka.ms/MIEECZ

▪ znáte Letní školu moderních učitelů https://letni-skola.cz/

http://www.kpbi/
http://www.e-bezpeci.cz/
http://aka.ms/MIEECZ
https://letni-skola.cz/


TOMÁŠ RYCHLÍK
System Specialist

ve společnosti AUTOCONT

5. 4. 2022



▪ Důležité kontakty

▪ Jan.kovar@autocont.cz

▪ Richard.dvorak@autocont.cz

mailto:Jan.kovar@autocont.cz
mailto:Richard.dvorak@autocont.cz


JIŘÍ MICHÁLEK
Business Consultant/System Architect

ve společnosti AUTOCONT

5. 4. 2022



▪ Důležité kontakty

▪ Jan.kovar@autocont.cz

▪ Richard.dvorak@autocont.cz

mailto:Jan.kovar@autocont.cz
mailto:Richard.dvorak@autocont.cz


OTÁZKY A ODPOVĚDI


