
Jak se přihlásit do Microsoft Teams  
ZŠ Pod Vinohrady Uh. Brod  

1) Přihlašujeme se  přes web školy, odkaz Office 365  
Doporučujeme prohlížeč Microsoft Edge nebo Google Chrome.  
Firefox nepoužívat. 
 

2) Jako název účtu použijeme jmeno.prijmeni.kodtridy@zsvin.cz  
(například petr.rychly.c2016@zsvin.cz ).  
Heslo je stejné, jako používáme při přihlašování do školní sítě. 
Kód třídy a heslo vám sdělí třídní učitel. 

   

3) Nabídne se nám možnost stáhnout aplikaci do počítače. Můžeme tuto možnost využít, ale nemusíme. 
Je možné pracovat jen v online prostředí – použijte webovou aplikaci. 

 
 

4) Jsme tam. Vykřížkujte úvod. 
 

 

https://www.microsoft.com/cs-cz/microsoft-365/microsoft-teams/log-in


5) Vstoupíme do svého prostředí a vidíme všechny Týmy , které pro nás učitelé připravili. V 
ukázkovém příkladu je to tým Informatika 5.C 

 

6) Klikneme na zvolený tým.  
Příspěvky = zprávy od učitele a spolužáků. Soubory = např. zápisy z hodin. 

7) Chatovat a posílat krátké zprávy můžete kliknutím dole na Nová konverzace. 
8) Pokud máte otevřené týmy, po zahájení schůzky se v pravém dolním rohu obrazovky zobrazí místní 

upozornění, které oznamuje zahájení schůzky. Pokud se chcete připojit ke schůzce, 
vyberte připojit se. 

Pro online výuku budete potřebovat počítač s připojením na internet, reproduktory nebo sluchátka, ideálně 
také mikrofon (snazší komunikace s učitelem). Pro práci v Teams lze využít i tablet nebo chytrý telefon, 
na který si stáhnete tuto aplikaci (Android, iOS). 

 

INSTALACE (POUŽÍVÁNÍ TEAMS) NA MOBILNÍM TELEFONU  

Nejprve si otevřete na telefonu Obchod Play (systém Android) nebo App Store (systém iOS) dle typu telefonu. 
Dejte v „tomto obchodu“ vyhledat aplikaci MICROSOFT TEAMS. Poté si ji stáhněte (je zdarma).  

Návod je pro Android.  

1) Po instalaci se Vám objeví ikona v telefonu, na kterou klikněte, a program se spustí. 
Zvolte položku PŘIHLÁSIT SE. 

2) Poté se objeví nabídka na Váš e-mail. Vyplňte ho.    příklad petr.rychly.c2016@zsvin.cz 

3) Zadejte heslo. 

4) Po přihlášení se Vám zobrazí nabídka, kterou projděte postupně stvrzením nabídek DALŠÍ 

5) Nakonec se objeví základní plocha aplikace s volbami. 

6) Pokud chcete být online a přijímat všechna oznámení z Teamsů, 

klikněte na TŘI LINKY vlevo nahoře a otevře se menu. 

7)  Zobrazí se nabídka  a v ní volba NASTAVENÍ  

8)  V ní  zaškrtněte VŽDY, I KDYŽ JSEM AKTIVNÍ NA STOLNÍM 
POČÍTAČI  

Pro variantu v systému iOS: 

NASTAVENÍ - OZNÁMENÍ – Vždy  

Pod tím je možnost vybrat oznámení, u kterých chci, aby se mi 
zobrazovala na mobilu. 
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