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KDE VZÍT MS TEAMS 

MOBILY A TABLETY 

MS Teams je k dispozici pro obě mobilní platformy iOS i Android. Aplikaci stáhnete zdarma v oficiálních 

„obchodech“. 

• Mobil/tablet Apple – App Store 

• Mobil/tablet Android – Google Play 

 

Obrázek 1 – Stažení MS Teams z Apps Store  

Po stažení se do aplikace přihlaste svým pracovním nebo školním účtem, který vám (vašim dětem) 

pravděpodobně přidělili ve škole. Přihlašovací e-mail může mít dva formáty: 

1. zak@vaseskola.cz 

2. zak@vaseskola.onmicrosoft.com 

Oboje je v pořádku a správně. Záleží na nastavení prostředí ve vaší škole. 

POČÍTAČ  

Aplikaci MS Teams můžete používat jako nainstalovanou (desktopovou) aplikaci pro MS Windows nebo Mac OS 

i jako aplikaci webovou (jen pomocí webového prohlížeče). 

PROVOZ MS TEAMS VE WEBOVÉM PROHLÍŽEČI  

Pokud máte uživatelský účet a heslo, přihlaste se do prostředí Microsoft 365 pomocí adresy: 

https://portal.office.com. Je také možné, že vaše škola usnadňuje přihlášení do prostředí MS 365 pomocí 

odkazu na vlastních webových stránkách. Často se můžete setkat i s odkazem Školní e-mail. 

mailto:zak@vaseskola.cz
mailto:zak@vaseskola.onmicrosoft.com
https://portal.office.com/
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Obrázek 2 – Příklad přístup do MS 365 pomocí webových stránek školy 

Po přihlášení do prostřední MS 365 spustíte MS Team například pomocí ikony ikonky  v levém spouštěči 

aplikací: 
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DESKTOPOVÁ APLIKACE TEAMS PRO WINDOWS  

Pokud byste si rádi nainstalovali aplikaci Teams přímo do svého počítače, lze to udělat několika způsoby, ale 

nejjednodušší je pomocí tohoto odkazu: 

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

 

ONLINE VÝUKA Z  POHLEDU RODIČE A  ŽÁKA  

Jak se dozvíte o online hodinách? 

Opět maličko záleží na to, jak to vaše škola uchopí. I zde je několik cest. 

1. Hodiny uvidíte v kalendáři MS Teams: 

 

https://www.microsoft.com/cs-cz/microsoft-365/microsoft-teams/download-app
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2. Škola vám doručí odkaz na schůzku (pomocí školského systému, e-maile…) 

Odkaz může vypadat takto (oficiálně): 

 

 

 Případně by se mohlo stát, že uvidíte skutečný a celý hypertextový odkaz, který má podobný tvar: 

 

Prosím buďte opatrní a nikdy neklikejte na odkazy z neověřených zdrojů. Pokud můžete, přesvědčte se, že 

takovou pozvánku skutečně odeslala vaše škola. 

ZÁVĚREM 

Tento článek bude umístěn také na našich webových stránkách a podle potřeby a situace ho plánujeme 

průběžně aktualizovat.  

https://www.dobrekurzy.cz/prvni-kroky-s-ms-teams-pro-rodice-a-zaky 

ZDROJE 

Mnoho dalších článků o MS Teams najdete na našem blogu: 

https://dobrekurzy.cz/blog/ 

https://www.dobrekurzy.cz/prvni-kroky-s-ms-teams-pro-rodice-a-zaky
https://dobrekurzy.cz/blog/

