
Zadání práce IKT 7. 
30. dubna – 7. května

Zdravím všechny.

Protože chápu, že někteří toho máte moc, následující 
úkol bude velice jednoduchý.

V MS Teams jsem v naší skupině „IKT 7“ vytvořil nový 
kanál s názvem „Úkol – pozdrav“ 

Pro splnění tohoto úkolu stačí na zeď příspěvků napsat 
pozdrav (pro většinu z vás, co jste již zaregistrováni 
na Teams je to tedy práce ani ne na 1 min) ;-) 



• Pro ty, kteří by si nevěděli rady, jak se přihlásit 
na Teams přikládám návod, který jsem vytvořil. 



MS Teams



Office 365

• Aplikace MS Teams je součástí balíčku office 365

• Využíval lze také další aplikace (například online 
Word, Excel, Powerpoint), e-mailovou schránku, 
nebo úložiště (OneDrive)



Přihlášení

Už bychom tam snad měli být z II. stupně všichni
• pokud ne napiš svému třídnímu učiteli, ať ti pošle 

přihlašovací údaje
- (uživatelské jméno = e-mailová adresa ve tvaru:

zk.jmeno.prijmeni@zsjedovnice.onmicrosoft.com)
- Dočasné heslo (po prvním přihlášení si je musíš změnit 

(někam si to nové napiš, ať ho neztratíš/nezapomeneš)(někam si to nové napiš, ať ho neztratíš/nezapomeneš)

• Pokud se přihlašuješ přes mobil/tablet – musíš si 
stáhnout aplikaci (google play – teams) – je to zdarma

• Do konkrétního týmu tě přidá učitel – až se přihlásíš, už 
by ses měl do týmu dostat a můžeš v něm pracovat



Přihlášení

teams.microsoft.com



Teams na PC 



Teams v mobilu



Videohovor

• Je možné, že  vyučující bude chtít vyučovat 
online = pomocí hromadného hovoru, který v 
Teams umožňuje také chat, vytváření online 
poznámek, sdílení obrazovky nebo sdílenou 
tabuli 

• Vyučující naplánuje schůzku a zadá ji do 
kalendáře

• Vy si pak na PC nebo v mobilní aplikaci otevřete 
kalendář – vyberete konkrétní schůzku a kliknete 
na „připojit se“



Kalendář v PC 



Kalendář v mobilu



Odevzdávání práce
Na PC nebo v mobilní kliknout na zadání – zde by se měly zobrazit zadané práce

Na PC V mobilu



Odevzdání práce
• Kliknout na konkrétní zadání – u každého je tlačítko „+ přidat práci“ 



„Přehled známek“

• V případě, že učitel ohodnotí (okomentuje) odevzdanou práci – zobrazí se 
„vráceno“



• Žák si pak může hodnocení přečíst opětovným 
kliknutím na odevzdanou práci 


