
Seznámení s prostředím 
Teams z pohledu žáka.

Tahák, který se může hodit



Tady žák vidí všechny své 
skupiny = třídy nebo 
předměty, do kterých ho 
nějaký učitel zařadil.
Např. Je tam i skupina 
žákovská rada, když žák je 
členem.



Po přihlášení k účtu kliknu na ikonu Teams a poprvé se 
mě to zeptá, zda si chci stáhnout desktopovou aplikaci 
nebo pokračovat online. Doporučujeme stáhnout.
Stáhnout se dá i předem.
V aplikaci je více funkcí a je stabilnější při online 
schůzkách! Pokud máte tablet – je verze i pro Android a 
IOS. Odkaz zde: https://www.microsoft.com/cs-
cz/microsoft-365/microsoft-teams/download-app
Je dobré nechat odkaz na ploše nebo liště a pak lze do 
této aplikace chodit přímo.
Pozor pokud používá více dětí 1 PC je nutné, aby měl 
každý své přihlášení.

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


Záložka příspěvek slouží ke konverzaci – chatu. 
Pokud se píše hned bez napsání jména - čtou 
všichni ve skupině, tj. slouží celé třídě.
Když chci psát jen učiteli nebo jednomu 
konkrétnímu spolužákovi, musím do lišty 
nahoře napsat jeho jméno. Pak to může číst 
jen on.
Pozor – je to prostředí školy - v případě 
nevhodného obsahu lze dohledat a vyvodit 
důsledky.



V záložce soubory je složka 
výukové materiály - do ní 
může vkládat jen učitel, žák 
může číst (např. Plány, 
texty, návody,….



Tady vám může nechat učitel různé 
soubory – zdroje k výuce - plány, cvičení, 
texty …..
Pozor - nemůžete je opravovat, jen číst



Takto vidí žák všechna svá zadání - klikne na 
něj a vidí podrobnosti.
Zadání se zobrazují všechna pod sebou.



Takto vidí žák otevřený úkol - je tam termín 
odevzdání.
Pokyny – kde učitel zadává přesné pokyny, co 
očekává.
Moje práce - lze pracovat přímo zde, nebo v 
tomto prostředí nahrává vlastní např. Scan
Slovní hodnocení od učitele.
Pokud je práce bodovaná - vidí i body , dále
sada kritérií - pokud učitel používá.

Kliknutím vložíte text.

Dole v okně se může 
objevit upoutávka na chat.

Zde vložíte - nahrajete 
dokument, který chcete 
přiložit - např. scan práce 
dítěte, vyplněný pracovní 
list, fotku.... text.

Kliknutím vložíte text.

Zde je hodnocení od učitele.

Kliknutím vložíte text.



Upoutávka na online 
vyučování se objeví zde v 
chatu(příspěvcích). Stačí na 
ni klknout a dále vždy 
potvrdit tlačítkem Připojit 
se

Jak se připojit k online schůzce? - 1. způsob



Jak se připojit k online schůzce přes kalendář?

Kliknutím na kalendář se 
otevře okno kalendáře, kde 
jsou online hodiny, kam 
žáka pozval učitel

Kliknutím na schůzku se 
objeví nabídka "Připojit 
se" a jste ve schůzce.



Tento materiál vznikl pro potřeby našich žáků a jejich rodičů.

Věříme, že vám může pomoci. Prostředí Teams je intuitivní a pohodlné 
jak pro žáky, tak také pro učitele.

V případě potřeby požádejte o pomoc.
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