
1) Otevřete webový prohlížeč. 

a. Do adresního řádku zadejte adresu: www.office.com 

b. Klikněte na oranžové tlačítku „Přihlásit se“ 

c. Zadejte Vaše uživatelské jméno ve formátu jmeno.prijmeni@skolaslavkov.onmicrosoft.com 

d. Například student Pavel Žák bude zadávat jméno:  

pzak@skolaslavkov.onmicrosoft.com 

e. Zadejte Vaše nové heslo 

f. Na následující obrazovce je nutné si vybrat podle následujícího klíče: 
- Pokud se přihlašujete ze školního počítače, do kterého jste se přihlásili svým uživatelským jménem 

a heslem, nebo se jedná o počítač například doma, zvolte "Ano" a zaškrtněte "Příště už 
nezobrazovat". 

- Pokud se přihlašujete do sdíleného počítače bez Vašeho uživatelského jména a hesla, např. 
v počítačové kavárně, klikněte na "Ne" a nezaškrtávejte "Příště už nezobrazovat". 

 

2) Na následující obrazovce vidíte všechny služby a aplikace, které máte v rámci Office 365 k dispozici. Můžete si je 

prozkoumat. 

 

3) Vyberte aplikaci Teams. Pokud ji nevidíte, klikněte na "Všechny aplikace" 

 

a. Jedná se o webové rozhraní aplikace Teams. Na školním počítači by aplikace měla být nainstalována. 

Doma si ji můžete stáhnout kliknutím na tlačítko v levém dolním rohu. Aplikace lze stáhnou také zde: 

https://www.microsoft.com/cs-cz/microsoft-365/microsoft-teams/download-app  

 

b. Po instalaci aplikace se do ní přihlaste obdobně jako na stránku office.com.  

 

c. Pokud nemáte k dispozici počítač, který je vybaven kamerou a mikrofonem, můžete využít aplikaci MS 

Teams v mobilním telefonu, kterou naleznete v App Store nebo Google Play obchodě. Přihlásíte se opět 

jako na stránku office.com. 

 

d. V aplikaci Teams najděte Vaši třídu. Najdete ji, když kliknete v levém panelu na ikonku Týmy. Následně 

by jste měli vidět svou třídu. 

 

e. Práce v Teams v rámci třídy je popsaná přehledně zde: 

o Jak pracovat s Microsoft Teams z pohledu studenta 

o Microsoft Teams - online výuka snadno a rychle 

 

4) Nyní se vraťte na stránku Office.com a vyberte aplikaci Outlook. Jedná se webového klienta Vaší školní poštovní 

schránky. 

a. Nastavte Jazyk Čeština a správné pásmo viz obrázek. 

  

 

  
b. Vyzkoušejte si svou emailovou schránku zasláním e-mailu. 

c. Vaše školní e-mailová adresa je ve tvaru jmeno.prijmeni@skolaslavov.cz 

http://www.office.com/
mailto:pzak@skolaslavkov.onmicrosoft.com
https://www.microsoft.com/cs-cz/microsoft-365/microsoft-teams/download-app
https://youtu.be/suIwA2dvxD4?t=118
https://youtu.be/nyflUCof1pQ

