
Návod na registraci do systému Windows Teams 

Na adrese http://teams.microsoft.com vyplňte celou přihlašovací adresu (ta je ve tvaru 

jmeno.prijmeni@zskasejovice.cz – NUTNO NAPSAT CELÉ) a klikněte na Další. 

 

  

 

 

Na další stránce zadejte registrační heslo a klikněte na Přihlásit se. 

 

  

http://teams.microsoft.com/
mailto:jmeno.prijmeni@zskasejovice.cz


Budete vyzváni k aktualizaci hesla – nejprve napište Aktuální heslo (tedy to samé, jako na předchozí 

stránce) a pak si zvolte své vlastní heslo – vyplňte dvakrát. Nové heslo musí splňovat podmínky na 

bezpečnost (kombinace minimálně 8 znaků, písmen a číslic). 

 

 

Následně budete přesměrováni zpět na přihlášení. Pokud se budete přihlašovat na jiném zařízení, 

vždy je nutné vyplnit celé jméno (jmeno.prijmeni@zskasejovice.cz). 

Aplikaci Teams si také můžete stáhnout do svých zařízení (PC, notebook, tablet, smartphone). 

Důrazně varujeme před stahováním této aplikace z jiných adres, než je oficiální stránka microsoft. 

Každý žák by měl po přihlášení do systému být součástí několika „týmů“ – předmětů. Jak v aplikaci 

pracovat se dočtete na následujících stránkách. 

mailto:jmeno.prijmeni@zskasejovice.cz
https://www.microsoft.com/cs-cz/p/microsoft-teams-pro-surface-hub/9pczm4lgf8s6?activetab=pivot:overviewtab


Microsoft Teams 

pro vzdělávání
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Začínáme
Jak se přihlásit



Office.com

Office.com

3. Vyberte       Teams a podívejte se, v jakých týmech 

předmětů jste zapsaní. Pokud váš učitel už předmět 

týmu nastavil a přidal vás, uvidíte jednu nebo víc 

dlaždic týmů (podle toho, kolik předmětů máte).

https://www.office.com/?omkt=cs-CZ
https://www.office.com/?omkt=cs-CZ
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Mějte o všem přehled
V týmech předmětu najděte a uspořádejte si konverzace, soubory, zadání a poznámky.





Podívejte se na informační kanál       Aktivita, 

abyste měli jistotu, že nezmeškáte nové zadání 

nebo @zmínku.
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Komunikujte
V Teams vytvářejte zprávy a odpovídejte na ně.



Klikněte na pole pro psaní textu a vytvořte zprávu. 

Můžete napsat jednoduchou zprávu nebo ji přidat.

Připojte obrázek, gif, nálepku nebo soubor.

Vyberte Formátovat      . Pomocí formátovaného 

textu vaše zpráva vynikne.

Naformátujte zprávu s odrážkami nebo vytvořte 

číslovaný seznam.

@zmiňte učitele nebo spolužáka.

Pokud chcete přejít z konverzace v týmovém kanálu 

do soukromé konverzační skupiny, vyberte       Chat.



Využijte schůzky v Teams, a virtuálně se připojte k 

učiteli a spolužákům v online předmětech, studijních 

skupinách, prezentacích a kdykoli se potřebujte učit 

tváří v tvář.

1. Pokud chcete zobrazit všechny schůzky, kam vás váš 

učitel nebo spolužáci přidali, nebo které jste sami 

vytvořili, vyberte      Kalendář. Až přijde čas, kdy se 

má schůzka konat, klikněte na Připojit se.

2. Upravte nastavení zvuku a videa a pak klikněte na 

Připojit se.



Když vám učitel nebo někdo ze spolužáků v Teams 

volá, zobrazí se vám oznámení, kde se můžete 

rozhodnout, jak hovor přijmout. Můžete ho 

přijmout s videem, jen se zvukem nebo odmítnout.



Ztlumení nebo zrušení ztlumení 

mikrofonu.

Sdílet obrazovku nebo dokument. Účastnit se chatu schůzky.

Podívat se, kdo je na schůzce.

Opustit schůzku. Schůzka bude 

pokračovat i po vašem odchodu.
Zapnout nebo vypnout vaše video.
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Sdílejte a uspořádejte si 
soubory
Sdílejte soubory v konverzacích a pomocí karty Soubory je sledujte.
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Zadání a Známky
Prohlédněte si svou práci a odevzdejte ji. To vše pomocí Teams.



studenty
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Poznámkový blok 
předmětu v Teams
Pro práci, aktivity a spolupráci ve třídě využijte předdefinovaný Poznámkový blok týmu předmětu.





Další zdroje
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Centrum pro nápovědu pro 

studenty

https://support.office.com/cs-cz/article/centrum-n%c3%a1pov%c4%9bdy-pro-studenty-395ab230-55bf-44c6-b265-e832d729b694?ui=cs-CZ&rs=cs-CZ&ad=CZ

