
Navod na prihlaseni do Office 365 

1) V internetovém prohlížeči si otevřete stránku: portal.office.com 

 
2) Vyplníte přihlašovací jméno: prijmeni.jmeno@e-soas.cz a zvolíte možnost další 

3) Zadáte heslo, které vám bylo přiděleno a dáte Další 

4) Otevře se stránka pro změnu hesla, kde zadáte původní heslo, to je heslo, které vám 

bylo vygenerováno a vymyslíte si následně své nove heslo (heslo nesmí obsahovat 

vaše jméno a příjmení a musí být minimálně 6 znaků dlouhé a obsahovat minimálně 1 

velké písmeno a 1 číslo) 
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5) Po úspěšné změně hesla se zobrazí stránka z dotazem, zda chcete zůstat přihlášen, 

pokud jste na domácím počítací můžete zvolit ano, jinak obecně dávám ne 

6) Po úspěšném přihlášeni vám vyskočí uvítací obrazovka: 

 
7) Jednotlivé kroky můžete proklikat, nebo rovnou zavřít krížkem. 

8) Jste nyní přihlášeni do portálu Office 365 

  



Prostredi Office 365 

 

Zde po přihlášeni vidíte v levé části aplikace, které tento portál nabízí. V pravé části se 

nachází ikona Install Ofiice, kde máte možnost si stáhnout programy Office, které máte od 

školy v rámci studia zdarma k používání, přihlašujete se svými přihlašovacími údaji, které jste 

dostali a můžete si je nainstalovat až na 5 počítačů, nebo notebooků a na 5 mobilních 

telefonů, nebo tabletů. 

Jednotlivé aplikace, který tento portál nabízí: 

1) Outlook – jedna se o váš osobní školní email 

2) OneDrive – vaše osobní 1TB uložiště, kam si můžete nahrávat své soubory a mít je tak 

v online uložišti, které je přístupné všude, kde mate internet 

3) Word – Online prostředí programu Word ve kterém můžete pracovat, oproti 

běžnému Wordu je ovšem zjednodušené (nachází se zde méně moznosti a nástrojů) 

4) Excel – Online prostředí programu Excel, podobné jako u Wordu 

5) PowerPoint – Online prostředí programu PowerPoint, podobné jako u Wordu 

6) OneNote – Online sešit OneNote zaleží, kdo zná, pro naše potřeby nebudeme 

používat 

7) SharePoint – Webové prostředí pro sdílené weby, opět pro naše potřeby nebudeme 

používat 

8) Teams – tento program budeme používat pro komunikaci a zadávaní prací, níže bude 

popsáno prostředí tohoto programu 

9) Sway – Moznost jak si vytvářet jednoduché prezentace, opět nebudeme používat 

10) Poslední ikona úplně dole jsou všechny aplikace, kde po rozkliknuti se zde ukážou 

všechny ostatní aplikace, které jsou vám k dispozici, kde jediná zajímavá je Stream 

(nachází se zde některé filmy k maturitě z češtiny a podle potřeb se budou nacházet 

další různé záznamy z hodin, připadne potřebná videa) 

Dále pod aplikacemi se nabízí poslední uložené či použité soubory, při prvním přihlášeni tam 

nic není. 

  



Pouziti aplikace Teams 

 

1) Po kliknuti na Teams se vám otevře v nové záložce, aplikace Teams 

2) V nové záložce při otevření aplikace Teams se vás to ptá, zda chcete stáhnout 

program Teams do počítače, nebo zda chcete pokračovat ve webové aplikaci (za mě 

doporučuji mít nainstalovaný program, vyskytují se v něm málo kdy potíže a občas to 

umí něco více, jinak je možnost mít nainstalovaný program Teams i na mobilním 

telefonu) 

 



Následující kroky jsou, pokud zvolíte pokračovat ve webovém prostředí: 

1) Otevře se vám prostředí Teams, kde se vám otevře první možnost chatu, vše je 

popsáno níže již v přihlášeném prostředí, kde jsou týmy vytvořeny, v levém dolním 

rohu se jinak nachází stále ikona pro možnost stáhnuti desktopové aplikace Teams 

 

3) V samotném Teams následně vidíte tymy, kterých jste součásti (tymem se zde mysli 

váš předmět u vyučujícího) 

 

  



Ikony na levé straně: 

1) Ikona se zvonečkem Aktivita 

a. Zde se nachází upozorněni na úkoly, případně, pokud vás někdo zmínil 

v chatu, či vám někdo píše 

 

2) Ikona s bublinkou Chat 

a. Zde mate moznost chatovat s vyučujícími, připadne i mezi sebou 

b. Pokud chcete založit novy chat, tak v levé části se nachází čtvereček 

s tužkou, po kliknuti se otevře moznost nového chatu, kde na řádek Komu 

zaceňte psát jméno či jména tech se kterými chcete chatovat, můžete 

takto vytvořit skupinový chat ve kterém mate moznost mezi sebou 

vzájemně sdílet soubory. Po vybraní jména v horní části, dole pote již 

můžete chatovat. 

 



3) Ikona panáčků Týmy 

a. Zde se nacházejí týmy kterých jste součástí 

4) Ikona s „taškou“ Zadaní 

a. Zde se nachází seznam tymu, kterých jste součásti a po otevřeni 

příslušného tymu uvidíte zadaní prací (toto prostředí se může v průběhu 

změnit) 

 

b. Zvolíte předmět a dole pote zvolíte moznost další. Tim se otevřou zadaní 

pro předmět. 

 



c. Následně vidíte, který úkol je vám zadán, kde kliknutím na zadaní se vám 

následně otevře informace o úkolu 

 

d. Zde u ukázkového ukolu můžete videt pokyny, který vam zadal vyucujici, 

pripadne soubory, které jsou potřeba pro úkol, přes tri tecky u souboru 

mate moznost si tento soubor stahnout do pocitace a pracovat s nim 

v pocitaci. 

e. Po vypracovani ukolu, pokud bude potřeba jej prilozit, kliknete na Pridat 

praci, kde nasledne vyberete moznost Nahrat z tohoto zarizeni (u sebe 

v pocitaci naleznete vypracovany úkol, tim se nahraje a zvolite Attach, 

pripadne pripojit) 

 



f. Ve chvili, kdy mate pridany úkol, tak staci stisknout pouze tlacitko 

Odevzdat v pravem hornim rohu. 

5) Ikona kalendare Kalendar 

a. Zde by se vam mela v kalendari zobrazovat událost, pokud tak ucitel udela 

a vytvori moznost „Zive hodiny“ 

6) Ostatní ikony jiz nejsou tolik potřeba, ikona se soubory je jen moznost videt sve 

soubory, které mate ulozene v prostředí OneDrive, aniz by jste museli OneDrive 

samostatne otevírat. 

Tohle by bylo tedy vse pro rychlost na pouzivani Microsoft Teams.  

Zde je pripadne odkaz na rychlého pruvodce Teams: 

https://onedrive.live.com/?authkey=%21AFwHysaXtHjS3Gk&cid=D1EE7CF352204F63

&id=D1EE7CF352204F63%2111161&parId=D1EE7CF352204F63%2111105&o=OneUp 

https://onedrive.live.com/?authkey=%21AFwHysaXtHjS3Gk&cid=D1EE7CF352204F63&id=D1EE7CF352204F63%2111161&parId=D1EE7CF352204F63%2111105&o=OneUp
https://onedrive.live.com/?authkey=%21AFwHysaXtHjS3Gk&cid=D1EE7CF352204F63&id=D1EE7CF352204F63%2111161&parId=D1EE7CF352204F63%2111105&o=OneUp

