Návod žák, rodič

Jak se připojit k Microsoft Teams a kde najít
materiály pro žáky
Adresa pro přihlášení: https://portal.office.com nebo www.office.com
Přihlašovací údaje
Přihlašovací jméno (školní e-mail žáka): jmeno.prijmeni@sluchpostcb.cz
Přihlašovací jméno se skládá z celého jména a příjmení, vše psáno bez diakritiky.
Např. Jan Novák jan.novak@sluchpostcb.cz
heslo - stejné jako do školní sítě (jako když se ve škole přihlašujete do počítače) - většina dětí heslo zná nebo jej má
napsané v notýsku nebo ŽK od tř. učitele.
V případě, že si žák heslo nepamatuje, kontaktujte p. uč. Ryjáčka e-mailem david.ryjacek@sluchpostcb.cz nebo sms
778723990 a heslo předáme.
Stáhnutí aplikace Teams:
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://portal.office.com a přihlaste se.
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Návod žák, rodič

Po přihlášení se objeví
úvodní strana Office365.
Následně vyberte Teams.
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Po kliknutí na ikonu Teams – se otevře okno, kde si buď můžete Teams stáhnout a naistalovat do vašeho počítače
nebo telefonu nebo kliknete na Místo toho použijte webovou aplikaci a Teams otevřete na internetu bez
instalace.
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Doporučujeme stáhnout
desktopovou aplikaci, lze stáhnout
do všech platforem. Tudíž může žák
komunikovat a pracovat i na
mobilním telefonu.

Otevřete tým třídy nebo předmětu.
Do týmu musí dítě pozvat učitel.
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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.

Záložka
„Příspěvky“ je pro
chat a společnou
komunikaci všech
členů týmu.

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 (posílá učitel
k vysvětlení učiva) můžete nalézt další
podložky.

Soubor ve složce „Výukové materiály“ je pouze pro čtení,
stáhnout jej můžete kliknutím na tři tečky vedle souboru.
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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.

Nebo žák vidí zadání úkolu - pokyny, přečte si je, podívá se na přílohy a vytvoří
soubor s odpovědí např. Word nebo odpovědi napíše do sešitu a vytvoří
fotografie sešitu – klikne na přidat práci, přidá ji ze svého zařízení a klikne
odevzdat

toto vidí žák při zadání a odevzdávání úkolu:

žák vidí zadání úkolu - pokyny, přečte si
je, podívá se na přílohy a vytvoří soubor
s odpovědí např. Word nebo fotografie
sešitu – klikne na přidat práci, přidá ji ze
svého zařízení a klikne Odevzdat

již odevzdaná práce
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toto může vidět také žák (při zadání úkolu přímo do wordu – může psát do souboru)

Pokud je v zadání přímo soubor
k vypracování:
žák si vybere v čem otevře soubor:
Word – pro úpravu
Teams – pro čtení nebo zadat upravit
dokument
Pokud žák nemá na svém zařízení Word –
otevře ve Wordu Online a vyplní úkol pomocí
svého účtu na internetu
Pak stačí soubor zavřít, zapsaná odpověď se
sama uloží a klikne na Odevzdat
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