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Žáci školy – návod na první přihlášení, 

spuštění a stažení Microsoft Teams 
Přesto, že lze MS Teams spustit ve většinu webových prohlížečů (Edge, Opera, atd.), 

doporučujeme si nainstalovat aplikaci MS Teams do počítače, notebooku, tabletu nebo 

mobilního telefonu. 

 Pokud máte notebook, tablet nebo mobil, neměl by být problém s mikrofonem ani 

reproduktory, pokud máte stolní počítač, budete potřebovat sluchátka s mikrofonem. 

(každý žák v Teams vidí pouze své předměty ve své třídě, pokud některý předmět nevidíte, 

kontaktujte správce a vše doplníme) 

 

 

1) Na webové stránce: https://www.office.com klikněte vpravo nahoře na 

ikonu panáčka „PŘIHLÁSIT SE“. (účet jsme Vám již založili ve škole, 

neprovádějte žádnou registraci) 

 

 

2) Zadejte svoje přihlašovací údaje (prijmeni+jmeno@zsrtyne.cz) např. 

(novakjaromir@zsrtyne.cz) bez diakritiky 

 

3) Zadejte své heslo (bylo Vám přiděleno ve škole, popřípadě vám ho předal 

třídní učitel) a klikněte na tlačítko PŘIHLÁSIT SE 

 

4) Zobrazí se stránka s aplikacemi  

 

5) Otevřete MS TEAMS 

 

https://www.microsoft.com/cs-cz/microsoft-365/microsoft-teams/download-app
https://www.office.com/
mailto:prijmeni+jmeno@zsrtyne.cz
mailto:novakjaromir@zsrtyne.cz
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6) Klikneme na stáhnout aplikaci pro Windows 

 

7) Nainstalujeme aplikaci Microsoft Teams a otevřeme 

 

8) Zadáme přihlašovací jméno a heslo (bylo Vám přiděleno ve škole, 

popřípadě předáno třídním učitelem.) Při prvním přihlášení a změně hesla 

nechte heslo, které Vám bylo vygenerované a přidejte na konci za heslem 

číslo 1) 
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Postup pro vložení úkolu 

 

Cesta: Zadání → vybrané zadání (např. referát) → zde vidíte pokyny k vypracování úkolu → přidat 

práci (vložit vlastní dokument) → Odevzdat 
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VIDEO-HODINA 

 

Cesta: Kalendář → kliknout na vytvořenou schůzku → Připojit se → zaškrtnutý mikrofon a kameru → 

Připojit se 

 

 

 

Druhá možnost: (jsou zde vidět informace k plánované schůzce) 

Týmy → vybraný předmět → kliknout na schůzku →  zde vidíme podrobnosti o schůzce → Připojit se 

       Vážení rodiče, milí žáci, stejně jako pro většinu z vás, tak i pro nás je prostředí     

                   Microsoft Teams nové a společně se učíme v něm pracovat.  

                                 Věříme, že společně to vše zvládneme. 


