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NÁVOD NA MS TEAMS v rámci aplikace 

 

Milí žáci a rodičové, v následujícím návodu se pokusím přiblížit vám základní práci 

v aplikaci Microsoft Teams. K tomu je potřeba její stažení, ke kterému použijte následující 

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

Zde použijte možnost Stáhnout pro počítač.  

1) Otevřete si aplikaci Microsoft Teams. 

 

 

2) Vypište svůj žákovský e-mail (ve formátu jmeno.prijmeni@zusjablunkov.cz) a klikněte 

na fialové políčko Přihlásit se. Pokud program požaduje heslo, vyplňte i heslo 

(POZOR na zapnutý/vypnutý Caps Lock, vypnutou numerickou klávesnici apod.) a 

přihlaste se. Přihlašovací údaje vám e-mailem zaslal (nebo brzy zašle) váš třídní učitel. 

 

 
 

https://www.microsoft.com/cs-cz/microsoft-365/microsoft-teams/download-app
mailto:jmeno.prijmeni@zusjablunkov.cz
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3) Klikněte do horního vyhledávacího pole (to je to s obrázkem lupy a slovem Hledat).  

 

4) Napište do ní jméno učitele (ale můžete i spolužáka), se kterým se chcete spojit. Stačí, 

když napíšete začátek jména a systém už vám ukáže nejlépe se shodující možnosti. 

Klikněte na požadované jméno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5) Podívejte se na následující okno. V dolní části máte prostor pro chatování (psaní 

zpráv). Do bílého políčka napište zprávu. Odešlete ji šipkou (v červeném kolečku), 

která je umístěná vpravo dole. Vlevo dole jsou ikonky, pomocí kterých můžete 

upravovat text (písmenko A se štětečkem), nastavit důležitost (vykřičník), připojit 

soubor (kancelářská sponka), posílat smajlíky, nebo naplánovat schůzku (kalendář se 

značkou +). 

Vpravo nahoře jsou dvě ikonky: kliknutím na kameru zahájíte videohovor s učitelem 

(nebo spolužákem), kliknutím na ikonu telefonu zahájíte hovor bez videa. Ikona 

napravo od telefonku (je v zeleném rámečku) spustíte sdílení obrazovky, tzn. druhá 

strana uvidí to, co vidíte na obrazovce svého počítače vy. Můžete takto například 

ukazovat konkrétní místa v notách apod. Oranžová šipka odkazuje na Soubory – 
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klikněte na slovo Soubory a blíže se na ně podíváme v dalším bodě.  

 

 

6) Klikněte na nenápadné tlačítko Sdílet (označené červenou šipkou). 
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7) Zvolte možnost Nahrát z počítače. 

 

 

8) Vyberte soubor a klikněte na Otevřít. 

 

 

9) A soubor je tam! Takto můžete nahrávat různé domácí úkoly, například 

videonahrávky, audionahrávky apod. Pokud vám učitel zašle soubor (např. noty, 

nahrávku…), najdete jej v té stejné sekci Soubory.  

Klikněte na název souboru. 
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10) Po kliknutí na tři tečky vpravo si můžete soubor stáhnout do svého počítače. 

 

 

 

 

11) Pro větší pohodlí a možnosti existuje i mobilní aplikace. Tu sežene na Google Play 

nebo AppStore. Stačí do vyhledávače napsat „Microsoft Teams“ a nainstalovat si 

aplikaci s nám již známou fialovou ikonkou. Přihlašovací údaje jsou stále stejné. 

Jednotlivé ikony jsou v aplikace poskládány trochu jinak, ale princip a funkce jsou 

stále stejné. 

 

Držím palce! 

 

Za tým učitelů ZUŠ Jablunkov 

Kateřina Kawuloková 

 


