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OFFICE 365 – MS Teams – žák 

V počítači používejte pro bezproblémové fungování videohovorů 

v MS Teams výhradně webový prohlížeč Google Chrome nebo si nainstalujte 

desktop aplikaci Teams. 

V mobilním telefonu nainstalujte aplikaci Teams (pro Android i iOS).  

Postup je téměř shodný pro mobilní aplikaci, aplikaci v počítači a online verzi v prohlížeči. 

 

→ v prohlížeči otevřete webové stránky školy www.zsdknl.cz 

→ vpravo klikněte na odkaz „Teams“ 

 

 

Přihlaste se pomocí svých školních přihlašovacích údajů, které jste obdrželi na hodinách informatiky: 

• uživatelské jméno je celá školní e-mailová adresa = zak.login@zsschsady.cz 

• „login“ nahraďte svým přihlašovacím jménem do školní počítačové sítě, které se skládá ze 4 

prvních písmen z příjmení a 2 písmen z křestního jména, vše bez diakritiky 

 

http://www.zsdknl.cz/
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• heslo jste si nastavili při hodině informatiky, zvolili jste si ho sami a měli byste si ho pamatovat 

(nebo si ho zapsat např. do mobilního telefonu) 

• požadované vlastnosti hesla jsou – 8 písmen, kombinace velkých písmen, malých písmen a čísel 

nebo znaků 

 

Pokud jste heslo zapomněli, pošlete správci školní sítě žádost o vygenerování nového přes zprávu 

Komens v systému Bakaláři. 

Správci – Ing. David Sedláček a Mgr. Petr Pavelka. 

 

 

→ po přihlášení vyberte v portálu ikonu „Teams“ nebo ikonu vyhledejte rozbalením ikony 9 teček vlevo 

nahoře 
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→ v levém menu vyberte „Týmy“ a v seznamu vlevo vidíte skupiny, do kterých vás učitelé již 

přiřadili. 

 

 

• Oznámení o učitelem připravované schůzce (výukové hodině) se přidá do příspěvků zvoleného 

kanálu (týmu).  

→ kliknutím na proužek schůzky otevřete podrobnosti 
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→ v podrobnostech schůzky klikněte vlevo nahoře na „Přidat do kalendáře“ 
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→ z levého menu vyberte „Kalendář“ 

Vidíte týdenní přehled schůzek, které jste si potvrdili. Podle jejich nastavení se mohou některé každý 

týden opakovat. 

→ kliknutím na schůzku můžete zobrazit její detaily, ve kterých se můžete připojit 

 

• Pokud se již bude blížit termín schůzky, tlačítko „Připojit se“ se zobrazí přímo v kalendáři. 
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Připojení ke schůzce (schůzka = videohovor) 

Schůzka umožňuje pomocí videohovoru sdílet jak zvuk tak obraz. K tomu je potřeba mít k počítači 

připojen mikrofon nebo webkameru, v notebooku nainstalovánu a povolenu webkameru nebo využít 

kameru a mikrofon mobilního telefonu.  

Žák mikrofon ani webkameru nutně nepotřebuje, v takovém případě se připojí pouze jako pozorovatel. 

Učitel, který schůzku vytvořil je moderátorem a on musí mít zařízení pro přenos obrazu a zvuku. 

 

→ po kliknutí na tlačítko „Připojit se“ se připojíte ke schůzce 

 

• Před připojením můžete zvolit, zda bude zapnutý obraz a zvuk (pokud jsou dostupné). 
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Po připojení uvidíte učitele, můžete si zapnout/vypnout kameru a mikrofon (pokud je zařízení 

dostupné), sdílet obrazovku, zobrazit chat, zobrazit seznam účastníků a ukončit schůzku. 

Ikony jsou popsány nápovědou, když na nich chvilku podržíte kurzor myši. 

Jako žák vlastně nepotřebujete nic na začátku měnit. Vyčkejte instrukcí učitele. 

 

 

 

 

 

 

Přejeme příjemnou dálkovou výuku 😊 


