
JAK NA TEAMSY? 
Ve škole jsme se rozhodli, že pro vaše vyučování budeme používat aplikaci Teams, která je součástí 

vašeho účtu Office. 

Věříme, že tato forma vzdělávání přinese vám žákům i nám učitelům pohodlný způsob domácí výuky. 

Ale protože nemáme tento způsob plně ozkoušen, je možné, že dojde k nějakým změnám. Proto buďte, 

prosím, ke svým vyučujícím shovívaví, také oni se musí naučit pracovat s tímto systémem. Vaše 

připomínky a doporučení k formě této výuky jsou samozřejmě vítány. 
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K čemu slouží Teams? 
Je to aplikace v Office 365, která slouží ke komunikaci různých týmu. Ve spojení s aplikací Class 

Notebook pak může tato aplikace sloužit k předávání studijních materiálů, zadávání úkolů a případně 

vyplňování testů. 

Jak se přihlásit? 
Učitel vytvoří svoji skupinu pro jednotlivý předmět a jednotlivou třídu, pak do této skupiny přiřadí 

žáky. Vy budete seznámeni s přiřazením do skupiny na školním emailu: 

 

Teď se můžete přihlásit přímo z emailu nebo z hlavní stránky vašeho účtu přes ikonu Teams. 



 

Po otevření aplikace Teams se vám otevře stránka, kde vidíte všechny své skupiny, do kterých jste 

zařazeni. 

 

Po kliknutí na danou třídu (na obrázku jednotlivých týmů vidíte i počet nových příspěvků – viz 

obrázek nahoře Zkušební třída 2) se vám objeví stránka vaší skupiny. 

 

Vidíte zde poslední příspěvky (1), přiložené (sdílené) soubory (2), můžete v rámci skupiny 

konverzovat, jak to znáte například z messengeru (3), poznámkový blok předmětu (4) nebo využít i 

telefonický hovor (5). 

1 

2 

3 

4 

5 



Poznámkový blok předmětu 
Tato aplikace může být spojena s konkrétním týmem a slouží ke sdílení školních materiálů. Dostanete 

se k němu přes ikonku v aplikaci Teams (viz předchozí obrázek) nebo ho také najdete na hlavní 

stránce účtu pod částí Sdílené se mnou. Stejně tak ho najdete, když rozkliknete aplikaci OneNote. 

 

 

Co najdu v Poznámkovém bloku předmětu? 
 

Vlevo vidíte rozdělení poznámkového bloku předmětu na tři části. 

 

Collaboration Space slouží ke společné práci všech členů týmů, všichni ho vidí, všichni do něj mohou 

zasahovat. 

 

 

 



Knihovna obsahu – sem může materiály vkládat pouze učitel, ale žáci mají možnost si je stahovat či si 

v nich jenom číst. 

Vaše jméno – osobní blok předmětu slouží pouze k vaší přípravě, má ale k němu přístup učitel, 

zpravidla je rozdělen na čtyři části, ale nemusí být pravidlem, záleží na 

učiteli, jak danou část nastaví. Standardní nastavení umožňuje i zde 

zadávat domácí úkoly, posílat jednotlivé podklady, mohou být zde 

odkazy na testy, případně si můžete psát vlastní poznámky k předmětu. 

 

 

 

Další informace k aplikaci 
Aplikaci Teams lze stáhnout i do vašeho mobilu, vhodné je to především ke konverzaci. Stručné 

návody najdete i přímo při otevření aplikace nebo na stránkách Office: https://support.office.com/cs-

cz/office-training-center/teams-tips, na Youtube a dalších stránkách. 

https://support.office.com/cs-cz/office-training-center/teams-tips
https://support.office.com/cs-cz/office-training-center/teams-tips

