
Instrukce k žákovskému školnímu systému
Adresa: office.com

Přihlášení
Email: prijmeni.jmeno@zsholubice.cz (bez diakritiky)
Heslo: Heslo123.

Budete vyzváni k vytvoření nového hesla. Pokud budete dotázáni, o jaký typ účtu se jedná, zvolte 
školní. Zobrazí se hlavní okno Office 365 s nabídkou aplikací:

Nejprve spusťte Outlook (aplikace pro email). Žákům 3. až 5. ročníku budou doručeny přihlašovací 
údaje do online testovacího systému Scio.

Email
Při prvním spuštění Outlook je třeba vybrat časové pásmo (UTC +01:00 Belgrade, Bratislava, 
Budapest, Ljubjana, Prague).



Outlook je pak možné využívat pro komunikaci s vyučujícími. Email využívejte pouze ke školním 
účelům.

Význačné adresy:

reditelka@zsholubice.cz
stravovani@zsholubice.cz
ucetni@zsholubice.cz
admin@zsholubice.cz - IT podpora
zsholubice@zsholubice.cz - školní email

Teams
Tato aplikace slouží k organizaci online výuky. Najdete zde výukové materiály, zadání domácích úkolů 
a testy. Není nutné nic instalovat – můžete zvolit webovou verzi.

V záložce Týmy (na levé straně obrazovky) uvidíte skupiny přiřazené žákovi. Skupinu můžete otevřít 
kliknutím. Zobrazí se zeď s příspěvky vyučujících (novinky, upozornění, …) a horní lišta s nabídkou:

Nejdůležitější karta je “Zadání”, kde naleznete všechny úkoly k vypracování. Na kartě “Soubory” je 
možné zobrazit výukové materiály, které vyučující poskytl.



Kliknutím na zadání jej otevřeme. Existují dva typy – kvíz a zadání.

Kvíz otevřete kliknutím na jeho název a žák jej pak vyplní online. Po vyplnění nezapomeňte potvrdit 
kliknutím na “Odeslat”. Úkol se pak označí jako “Dokončený”.

Vypracované zadání (např. referát) se odevzdává jako přiložený soubor (textový soubor nebo 
oskenovaný/vyfocený papír) kliknutím na “Přidat práci”.



Soubor můžete nahrát z PC či mobilu (viz označená možnost) nebo vytvořit online (v prohlížeči) 
kliknutím na nový soubor a zvolením typu (Dokument Word). Tento soubor je možné otevřít a vyplnit 
kliknutím na jeho název:

Nakonec potvrďte kliknutím na tlačítko “Odevzdat”.

Výuková videa
Pro více informací doporučuji shlédnout tyto krátká výuková videa:

• Jak nainstalovat Microsoft Teams – MacOS: https://youtu.be/JVO-P1ntN2M 

• Jak nainstalovat Microsoft Teams – Android: https://youtu.be/GqcIUYrkBMk

• Jak nainstalovat Microsoft Teams – Windows: https://youtu.be/lmPSB49wSKM

• Jak nainstalovat Microsoft Teams – iPhone: https://youtu.be/1G33gOnF8iQ

https://youtu.be/JVO-P1ntN2M
https://youtu.be/1G33gOnF8iQ
https://youtu.be/lmPSB49wSKM
https://youtu.be/GqcIUYrkBMk


• Jak spustit Microsoft Teams přes prohlížeč: https://youtu.be/YbFkiSjQID8

• Jak pracovat s Microsoft Teams z pohledu studenta: https://youtu.be/suIwA2dvxD4

• Jak zpracovávat úkoly v Zadání přes Microsoft Teams z pohledu studenta: 
https://youtu.be/BO0TjM4gOHI

https://youtu.be/BO0TjM4gOHI
https://youtu.be/suIwA2dvxD4
https://youtu.be/YbFkiSjQID8
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