
Naše škola pro distanční výuku využívá aplikace Teams v rámci balíčku Microsoft 365. Tato aplikace slouží 
jednak pro online setkávání, vzájemnou komunikaci, distribuci materiálů, zadávání a plnění úkolů, testů,… 
atd. Součástí balíčku Microsoft 365 je pro žáky k dispozici online verze programů Word, Excel, PowerPoint a 
Outlook. Tyto programy mohou žáci využít pro tvorbu referátů, seminárních prací, výpisků, tabulek, a 
komunikaci s vyučujícím. Součástí je i cloudové úložiště, které žákům umožní online ukládání, přeposílání a 
sdílení dat v kapacitě 1 TB pro každý účet. 

Jak se k aplikaci přihlásit a jak si ji nainstalovat je podrobně napsáno na dalších stránkách tohoto 
dokumentu. Pro komfortní práci doporučuji stáhnout si desktopovou aplikaci (lze například pomocí odkazu 
zde: https://teams.microsoft.com/downloads) a nepoužívat prostředí prohlížeče. Desktopová aplikace 
nabízí více možností a je spolehlivější. 

Pro rychlou komunikaci a aktuální přehled o zadaných úkolech Vám doporučuji stáhnout si aplikaci Teams 
také do vašich mobilních telefonů – popsáno v návodu “Návod k přihlášení Teams (viz výše)… 

Videonávody pro instalaci na všechny platformy jsou k dispozici zde. 

Videonávody pro samotné používání aplikace Teams jsou k dispozici zde. 

Pokud nastanou nějaké problémy, nebo při ztrátě hesla můžete kontaktovat paní učitelku Kubátovou 
(simona.kubatova@zs-habrmanova.cz) 

Mgr. Simona Kubátová, ICT koordinátor 

MICROSOFT 365 A ON-LINE VÝUKA V MS TEAMS 

APLIKACE TEAMS JE SOUČÁSTÍ BALÍČKU MICROSOFT 365 - https://office.com/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://teams.microsoft.com/downloads
https://www.youtube.com/playlist?list=PLyK-c3CbeHJRL7KBadFapwFoloeV8Swj1
https://www.youtube.com/playlist?list=PLyK-c3CbeHJSwadr-mpJCubyXQVa2HhVO
https://office.com/


PŘIHLÁŠENÍ PŘÍMO K TEAMS:  https://teams.microsoft.com 

Instalace a základní nastavení 

 

1. MS Teams je možné používat na počítačích: 

 

a) přes webové rozhraní (například prohlížeč 

Googel Chrome nebo Edge)   

 

b) jako aplikaci ve Windows – zde máte 2 

možnosti:  

 

o po prvním přihlášení na adrese 

https://teams.microsoft.com si budete 

moci zvolit možnost nainstalování 

desktopové aplikace 

 

o můžete si rovnou stáhnout instalační soubor z tohoto odkazu 

(https://teams.microsoft.com/downloads). Spusťte stažený soubor a potvrďte instalaci. 

 

 

 

2. MS Teams je možné používat na mobilních zařízení typu tablet nebo telefon (iOS a 

Android):  

 

• využívejte mobilní aplikaci - přejděte do Play Store (Android) nebo App Store (iOS) a 

nainstalujte MS Teams stejně jako jiné aplikace. 

 

https://teams.microsoft.com/
https://teams.microsoft.com/
https://teams.microsoft.com/downloads#allDevicesSection
https://teams.microsoft.com/downloads

