
  

 Základní škola, Nerudova 9, České Budějovice 

 
 

 

telefon: 387 422 506 - infocentrum e-mail: zdenek.srom@zsnerudova.cz - ředitel školy 

 601 588 051 - kancelář školy web školy: www.zsnerudova.cz 

Jak se připojit k Microsoft Teams a kde najít materiály pro žáky 
 

Adresa pro přihlášení: https://office.com  

Přihlašovací údaje 

Přihlašovací jméno (e-mail): stejný jako pro přihlášení k počítačům ve škole 

Heslo: stejné jako na počítače ve škole 

V případě, že si žák heslo nepamatuje, kontaktujte nás e-mailem a heslo aktualizujeme.  

Kontaktní e-mail pro změnu hesla: radovan.mikes@zsnerudova.cz 

Aplikaci Teams můžete používat přes webový prohlížeč nebo si stáhnout aplikaci. Ta je 

dostupná pro všechny platformy včetně mobilních (Android / iPhone): 

https://products.office.com/cs-cz/microsoft-teams/download-app    

 

 

Pokud využijete webový prohlížeč, zadejte adresu https://office.com a přihlaste se. 
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Po přihlášení se objeví 

úvodní strana Office 

365. Následně vyberte 

Teams. 

Doporučujeme stáhnout 

desktopovou aplikaci, lze 

stáhnout do všech platforem. 

Tudíž může žák komunikovat a 

pracovat i na mobilním telefonu.  
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Otevřete tým třídy nebo 

předmětu. 

Záložka 

„Příspěvky“ je 

pro společnou 

komunikaci 

všech členů 

týmu 

k pracovním 

věcem. 

Zde zahájíte novou 

konverzaci (zprávu). 

Novou konverzaci 

zahajujte při změně 

tématu či jiném 

dotazu, než je výše 

uvedený (pro udržení 

přehlednosti chatu). 

V ostatních 

případech použijte 

tlačítko odpovědět, 

které naleznete 

přímo u příspěvku. 

 

V záložce 

„Soubory“ 

naleznete veškeré 

výukové 

materiály sdílené 

učitelem. 

Složka „Výukové materiály“ nám 

slouží jako prostor pro vkládání 

materiálů od učitele, pro Vás je 

zpřístupněn pouze pro čtení nebo pro 

stažení. 
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Ve výukových materiálech můžete 

nalézt další podsložky. 

Soubor ve složce „Výukové materiály“ je pouze pro 

čtení, stáhnout jej můžete kliknutím na tři tečky vedle 

souboru. 

Ve složce zadání naleznete úkoly, testy, vše, co Vám 

učitel nasdílí k vypracování. Soubor nebo kvíz 

jednoduše otevřete a vyplníte. U souborů má každý žák 

svou verzi zadání, nemusíte nic stahovat a vše odešlete 

jen tlačítkem odevzdat. Učitel pak úkol zkontroluje a 

Vám se odešle zpětná vazba na danou práci nebo se 

Vám vrátí úkol k předělání. Zadání práce se zároveň 

objeví opět v chatu. Veškeré akce učitele i žáka vytváří 

notifikace. 
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