
Informace k Office 365 
Pro naše žáky a učitele jsme vytvořili novou platformu pro spolupráci a komunikaci – Teams. Tato 

platforma je součástí služby Office 365 firmy Microsoft. Využitelná je ve webové i desktopové verzi a 

má i aplikaci pro mobilní telefony s operačním systémem Android nebo iOS. Všechny účty žáků jsou 

součástí školní licence. Zatím jsou účty zřízené pro žáky druhého stupně. 

Rodičům byly zaslány přístupové údaje pro jejich děti, aby měli přehled a kontrolu nad zřizovanými 

účty.  Platforma bude bezpečná, pouze pro uživatele školní licence, ale je třeba dodržovat 

neprozrazování hesel třetím osobám.  

Přihlášení 

Přihlašovacímu procesu věnujte prosím pozornost a čtěte pečlivě nabízené možnosti. 

Pro přihlášení použijte vaše heslo a doporučila bych neměnit ho. V případě ztráty nebo zapomenutí 

se můžete obrátit na správce (Romana Veselá) a heslo bude znovu zasláno. V případě, že si heslo 

změníte, postup bude poněkud složitější. Doporučuji i zvolit možnost „zůstat přihlášeni“, abyste při 

každém spuštění aplikace heslo nemuseli znovu zadávat. Předpokládám, že se do svých zařízení 

přihlašujete heslem, takže než odemknete svoje zařízení, do Teams se neoprávněná osoba 

nedostane. Přihlášení může proběhnout dvěma způsoby podle toho, jak jste obdrželi přihlašovací 

údaje. 

Možnosti  

1. Přes odkaz v e-mailu 

Tento způsob je nejjednodušší – stačí kliknout na oranžový rámeček, který je součástí e-mailu a pak 

už jen doplnit heslo, uživatelské jméno je automaticky nastaveno. Objeví se domovská stránka 

Office365, kde si z ikonek vyberte Teams. 

2. Ručním zadáváním 

Pokud jste heslo obdrželi v sms, použijte stránku www.office.com a postupujte podle návodu, který 

najdete v souborech Ke stažení na webových stránkách školy nebo na školním OneDrive ve složce 

1_Mimořádná výuka.  

Návod vám pomůže zorientovat se v novém prostředí, které je velmi podobné OneDrive a 

Messengeru. 

Bylo by dobré aktivovat váš účet do pátku 27. 3. 2020. 

V první fázi budeme komunikovat hlavně písemně, kolektivně nebo jen osobně, později přidáme 

audio a videohovory. Jejich kvalita bude hodně záležet na rychlosti připojení k internetu a zatíženosti 

serverů. Uvidíme.  

Těšíme se na všechny ve společném chatu ☺! 

Třídní učitelé 

Vedení školy 

 

http://www.office.com/

