
1. Stáhnout Microsoft Teams – do vyhledávače napsat Microsoft Teams  (nebo okaa   ke 
https://www.microsoft.com/cscc /microsoftcᳵ65//microsoftcteams/kownooakcatptp ) 

2. Stažený soubor /tprogram nainstaoovat ko PC nebo chytrého teoefonu

ᳵ. Na tpooše Vašeho PC se objeví mokrá iaona Microsoft Teams 

4. Na iaonu 2x aoianete tpravím toačítaem myši a atpoiaaci/tprogram otevřete

5/. Objeví se Vám tpřihoašovací oaénao

6. Do tprvního řákau  akáte vygenerovaný ecmaio žáaa (buke vám během kne  asoán ko sms  tprávy 
nebo tpřes atpoiaaci Watptp)

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


7. Dáoe tpo Vás buke tpožakováno  akat hesoo – hesoo  akáte (hesoo vám buke  asoáno během kne s 
žáaovým ecmaioem) a aoianete na mokrý rámečea tpřihoásit se

8. Objeví se Vám oaénao s ná vem Zachovat tpřihoášení ve všech atpoiaacích – aoianete na mokré 
oaénao OK (taato tpoaračujete i kaošího oaénaa, ake aoianete na mokré oaénao hotovo)

9. Tímto se kostanete ko samotné atpoiaace Microsoft Teams – ake uvikíte vytvořený Tým 1.B – na 
iaonu s tpasteoaami aoianete a kostanete se ko Týmu



10. Uvikíte kvě natpoánované schů ay, tpro vás je kůoežitá schů aa s katem 5/.11. 2020 ok 10:00

11. Na schů au se o e tpřihoásit až 5/.11. 2020, tpřihoášení buke možné již ok 9:5/0 – objeví se Vám veoaý 
mokrý rámečea  s tpooem Přitpojit se – aoianete na tpřitpojit se 

 



12. Objeví se vám černocšeké oano s Vašimi iniciáoy a mokrým oaénaem Přitpojit se – otpět aoiknete na 
tpřitpojit se a aonečně se kostanete ko oncoine tříky 

1ᳵ. Nyní jste ve tříkě 
• abychom se mohoi vikět, musí být  atpnutá aamera c obrá ea aamery (druhá červená šipka) 

nesmí být tpřešartnut – aameru stpustte aoianutm na obrá ea aamery
• aby žáa moho mouvit, musí být  atpnutý miarofon c obrá ea miarofonu (třet červená šipka) 

nesmí být tpřešartnut – miarofon stpustte aoianutm na obrá ea miarofonu
• obrá ea ručičay (první červená šipka) soouží jen a tpřihoášení o soovo 



Přítpakné užitečné okaa y a tpomoci tpro tpřihoášení:
https://www.youtube.com/watch?v=BhfqRcRuxyM
https://www.youtube.com/watch?v=awbᳵSvek0KE

Pokud jste vydrželi se čtením postupu a povedlo se Vám to, gratuluji. Hodně
zdaru a doufám, že se ve čtvrtek v 10:00 uvidíme s co největším počtem žáků.

S pozdravem a přáním krásného dne třídní učitelka Šárka Hlušičková a
asistentka pedagoga Dominika Žáčková

PS: pro případné dotazy se mě nebojte kontaktovat 

https://www.youtube.com/watch?v=kwb3Sved0KE
https://www.youtube.com/watch?v=BhfqR-RuxyM

