Postup pro přihlášení do Office 365 a Teams
Klikněte na odkaz: https://portal.office.com/
Pokud se nespustí, zkopírujte nebo napište ho do prohlížeče (Chrome, Edge atd.).

Tady zadáte email ve tvaru:
Žáci 6. – 9. ročníku: jméno, pod kterým se hlásí na PC ve škole s koncovkou @zsenglisova.cz
= ve většině případů první písmeno ze jména+příjmení bez diakritiky.
Např. Josef Novák se hlásí jako jnovak@zsenglisova.cz (pokud se někteří hlásí s jiným
jménem (např. jnovak1), tak to musí udělat i tady - jnovak1@zsenglisova.cz)
Žáci 1. – 5. ročníku to mají podobně s tím rozdílem, že jejich jméno je tvořeno
příjmením+první ze jména např. např. Josef Novák se hlásí novakj@zsenglisova.cz
Opět platí, že žáci 5. ročníků se hlásí svým jménem na PC, takže pokud se někdo ve škole
přihlašuje jako novakj1 i tady se hlásí jako novakj1@zsenglisova.cz

Heslo
Pro první přihlášení mají všichni nastavené heslo: Heslo123 (s velkým H na začátku)
Žáci, kteří už Office 365 zkoušeli ve škole a heslo už si změnili, se hlásí změněným heslem

Pokud se přihlašujete poprvé, musíte si změnit heslo. Do řádku aktuální heslo napište opět
Heslo123
Do dalších dvou řádků napíšete nové heslo, se kterým se budete už pořád hlásit.
Jak musí heslo vypadat?
Musí obsahovat alespoň 8 znaků.
Musí v něm být obsaženy alespoň 3 z následujících znaků:
1.
2.
3.
4.

Malé písmeno
Velké písmeno
Číslo
Nějaký znak – např. @

Pokud vám systém nějaké heslo nepřijme, musíte to zkoušet znovu, dokud se to nepovede.

Můžete zatrhnout, abyste se pořád znovu nemuseli přihlašovat, pokud pracujete na svém
vlastním počítači a na vašem účtu používáte Teams pouze vy. Pokud je vás víc s různými účty
Teams, musíte se vždy odhlásit, aby se někdo jiný mohl přihlásit do Teams.

Tady to přeskákejte

Teams máte buď tady

Nebo tady|

Aplikaci Teams si raději stáhněte a nainstalujte do svého PC, můžete pracovat i ve webové
aplikaci, ale občas se nám vyskytly nějaké problémy.
A jste v Teams

Pro práci s Teams doporučuji podívat se na videa na tomto odkazu:
https://www.youtube.com/channel/UCAFAhwTMYkgsqfmyDj8Rf6g

Podívejte se na videa určena žákům, je tam podrobný postup pro zpracování úkolů i pro
videohovory.
V případě problémů s přihlášením mě kontaktujte přes školu online – Vladimír Rychlý nebo
na emailu vrychly@zsenglisova.cz.

