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MANUÁL K POUŽÍVÁNÍ APLIKACE MS TEAMS 

 

Stažení programu Microsoft Teams, instalace a přihlášení 

Tato aplikace se stahuje jako součást balíčku Office365, který máte možnost stáhnout na stránce https://office.com/ 

nebo samostatně na stránce https://www.microsoft.com/cs-cz/microsoft-365/microsoft-teams/download-app 

 

Spuštěním instalačního souboru aplikaci nainstalujete a poté je třeba se přihlásit školním účtem.   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přihlášení je ve většině případů ve tvaru příjmení a první dvě písmena křestního jména bez diakritiky + @narodka.cz  

(Pouze při shodě jmen několika žáků se jedná o první tři písmena křestního jména). 

 

Heslo je stejné jako při přihlášení k Office365. 

(Heslo pro žáky 4. – 9. tříd je stejné jako ve škole při přihlašování do PC v učebně INF). 

 

 

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

 

 

 

Stránka týmu 

 

 

Kliknutím na Týmy se Vám 

zobrazí seznam týmů (tříd), do 

kterých jste byli učiteli 

přiřazeni. 

Zde můžete vidět 

seznam kanálů. 

Kanál Obecné je 

určen výhradně 

pro výuku. 

Zde můžete vidět 

všechny důležité 

aktuality přidané 

učitelem. 

V případě 

nejasností na ně 

můžete reagovat. 
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Výukové materiály 

 

 

Zadání domácích úkolů 

 

  

Na kartě Soubory najdete výukové 

materiály, které Vám učitel poskytl. 

Na kartě Zadání najdete 

domácí úkoly, které Vám 

učitel zadal k vypracování. 
Úkol zobrazíte kliknutím na 

jeho název. 
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Vypracování domácího úkolu 

 

 

 

 

 

 

  

Soubor s úkolem není třeba stahovat 

do počítače, lze jej snadno vypracovat 

přímo v MS Teams, případně ve 

Wordu Online (totožné prostředí). 

Nabídku, jak otevřít soubor, 

rozkliknete přes tři tečky. 

Úkol vypracujete a 

nijak neukládáte, stačí 

jej jednoduše zavřít. 
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Odevzdání úkolu 

 

 

 

 

 

 

 

Soubor se automaticky 

zaktualizuje a zde jej odevzdáte. 

Kontrolu odevzdání provedete 

na kartě Známky ve stavu úkolu. 
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Také se Vám úkol přesune z bloku 

Zadáno do bloku Dokončeno. 

Po kliknutí na téma zobrazíte 

informace o úkolu. 

Práci můžete opět otevřít. Učitel Vás v ní 

může upozornit na chyby a přidá slovní 

nebo bodové hodnocení. 
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Kalendář 

 

 

Jak se připojit k hodině 

 

 

 

Pro zobrazení rozvrhu všech 

naplánovaných hodin na daný 

týden přejděte na Kalendář. 

Do předsálí hodiny se můžete připojit 

předem, případně můžete vyčkat, až 

učitel hodinu začne. Poté se u hodiny 

objeví Připojit se. 
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V tomto mezikroku určíte, s jakým 

nastavením do hodiny vstoupíte.  

Tlačítkem Připojit se 

vstoupíte do výuky.  

Vyčkejte, než Vám učitel 

umožní vstup do výuky.  
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Online hodina 

 

 

 

 

  

Ve výuce budete svou činnost 

ovládat těmito ikonami.  

Zobrazení účastníků hodiny.  
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Zobrazení chatu v rámci výuky. 

Přihlášení se o slovo. 
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Chat 

 

 

V případě jakýchkoli nejasností, dotazů a problémů kontaktujte p. učitele Volfa na volfzd@narodka.cz! 

Zap/vyp kamery a mikrofonu. 

Sdílení obrazovky. Aktivní 

v případě, že Vám učitel 

povolí tuto možnost. 

Nasdílíte buď celou obrazovku, 

nebo pouze okno s programem, 

ve kterém máte práci otevřenou. 

Vyhledejte kohokoli z naší školy 

(učitele i žáka) a napište mu 

soukromou zprávu. 

Přejděte na Chat pro psaní 

soukromých zpráv. 


