
Jak se připojit k Microsoft Teams a kde 
najít materiály od vyučujících  

 

Adresa pro přihlášení: https://office.com  

Přihlašovací údaje 

Přihlašovací e-mail: jmeno.prijmeni@zsaleska.cz (nově zřízené účty) nebo jmeno.prijmeni@zsaleska-bilina.cz (starší 

účty – žáci 2. stupně) 

Dočasné heslo vám sdělí třídní učitel nebo Mgr. N. Meyerová.  

V případě, že byl žák již někdy přihlášený a heslo nepamatuje, kontaktujte Mgr. Nikol Meyerovou e-mailem nebo 

prostřednictvím eŽK  

a heslo obnovíme.  

Přihlášení 

Ve webovém prohlížeči, zadejte adresu https://office.com a zadejte e-mail (školní): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zadejte heslo 

Heslo

https://office.com/
mailto:jmeno.prijmeni@zsaleska.cz
mailto:jmeno.prijmeni@zsaleska-bilina.cz
https://office.com/


 

 

 

DOPORUČUJEME si stáhnout desktopovou aplikaci Teams:  

 

Doporučujeme stáhnout 

desktopovou aplikaci, lze stáhnout 

do všech platforem. Tudíž může žák 

komunikovat a pracovat i na 

mobilním telefonu.  

 

Po přihlášení se objeví 

úvodní strana Office365. 

Následně vyberte Teams. 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

Otevřete tým třídy nebo předmětu. 

Záložky 

Zde zahájíte novou 

konverzaci (zprávu). 

Novou konverzaci 

zahajujte při změně 

tématu či jiném dotazu, 

než je výše uvedený 

(pro udržení 

přehlednosti chatu). V 

ostatních případech 

použijte tlačítko 

odpovědět, které 

naleznete přímo u 

příspěvku. 

 



Připojení ke schůzce (online výuce) 

 

K naplánované online hodině se připojíte: 

1. v kalendáři: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. nebo v kanále Obecné 

 

 

 

 

Pro výuku online potřebujete:  

• Stolní PC nebo notebook nebo tablet, lze sledovat i na mobilu (s omezenými možnostmi). 

• U stolního PC: sluchátka s mikrofonem nebo alespoň reproduktory. Výhodou je webkamera (pokud mikrofon 

nemáte, můžete s vyučujícím komunikovat prostřednictvím chatu. Bez kamery se výuka obejde – vyučující 

vás neuvidí, vy učitele ano). 

• Pomůcky pro výuku (sešit, tužku, učebnici) podle pokynů vyučujícího. 

Kliknutím na schůzku se 

připojíš v daný čas k online 

výuce 

Kliknutím na 

„Připojit se“ 

se připojíte 

k právě 

probíhající 

hodině 



 

Rozšíření (pro žáky 2. stupně): 

 

 

 

 

 

 

V záložce „Soubory“ 

naleznete veškeré 

výukové materiály 

sdílené učitelem. 
Složka „Výukové materiály“ nám slouží 

jako prostor pro vkládání materiálů od 

učitele, pro Vás je zpřístupněn pouze pro 

čtení nebo pro stažení. 

Ve výukových materiálech můžete nalézt 

další podsložky. 



 

 

 

 

 

 

Soubor ve složce „Výukové materiály“ je pouze pro čtení, 

stáhnout jej můžete kliknutím na tři tečky vedle souboru. 

Ve složce zadání naleznete úkoly, testy, vše, co Vám učitel 

nasdílí k vypracování. Soubor nebo kvíz jednoduše otevřete a 

vyplníte. U souborů má každý žák svou verzi zadání, nemusíte 

nic stahovat a vše odešlete jen tlačítkem odevzdat. Učitel pak 

úkol zkontroluje a Vám se odešle zpětná vazba na danou práci 

nebo se Vám vrátí úkol k předělání. Zadání práce se zároveň 

objeví opět v chatu. Veškeré akce učitele i žáka vytváří 

notifikace. 




