
Poznámkový blok předmětu na mobilech a tabletech. 

Pokud jste si stáhli aplikaci Teams do mobilu, pravděpodobně máte potíž najít v ní Poznámkový 

blok předmětu (Class Notebook). 

Je to proto, že v mobilních zařízeních je nutné k otevření Poznámkového bloku nainstalovat 

ještě aplikaci OneNote. 

Mějte prosím, na paměti, že se musíte o svůj mobil starat. Pokud nemáte aktuální operační systém, mobil jste 

vykoupali nebo nakřápli, nebo máte paměť zaplněnou hrami, aplikace nebude fungovat. 

Některé mobily s androidem mají potíže načíst všechny poznámkové bloky. V tom případě doporučujeme aplikaci 

odinstalovat a znovu nainstalovat a přihlásit. Pokud stále nefunguje, obraťte se na zkušenějšího uživatele, prodejce 

nebo podporu, která je pro vaše zařízení výrobcem poskytována. 

Aby se nové poznámky načítaly, musíte být připojeni k internetu. 

Kde aplikaci najdu? 

Aplikaci si stáhnete na stejném místě, jako všechny ostatní aplikace. 

 u společnosti Apple v App Store 

 u mobilů s operačním systémem Android v Google Play 

Pokud máte jiný operační systém, neporadíme vám, nemáme s ním zkušenosti. 

Nainstalovaná aplikace se objeví na ploše přístroje. Přesuňte ji, kam potřebujete. 

 

Co mám udělat po stažení aplikace? 

Přihlaste se s pomocí školních přihlašovacích údajů vašeho dítěte. 

email: příjmení.jméno@12zskladno.cz 

heslo: jste dostali na začátku školního roku 

POZOR! Některé mobily vás po stažení automaticky přihlásí k soukromému účtu. Musíte se nejprve odhlásit, než 

zadáte školní přihlašovací údaje. 

POZN. Některé typy zařízení umožní současné přihlášení více uživatelů. Mezi jednotlivými účty pak můžete přepínat 

bez odhlášení. 



Jak najdu poznámkové bloky, které potřebuji? 

 

Když aplikaci otevřete, potřebujete se dostat do části Poznámkové bloky. 

Objeví se seznam poznámkových bloků, které jsou pro váš účet aktivované. 

POZN. Pokud znáte název poznámkového bloku, který potřebujete, můžete 

použít také funkci hledání. 

 

 

 

 

 

Pokud máte pocit, že se nenačetly všechny poznámkové bloky, aktualizujte obsah 

tažením prstu směrem dolů. Objeví se kolečko označující probíhající aktualizaci. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pokud se vám ani pak neobjevily všechny poznámkové bloky, musíte je ručně 

vybrat a přidat. 

Sjeďte v aplikaci au úplně dolů a klikněte na Další poznámkové bloky. 

 

 

 

 



Najděte poznámkový blok, který potřebujete a klikněte na něj. Aktivuje se vám 

v předchozím seznamu a můžete s ním pracovat. Ze seznamu už by neměl 

zmizet. 

 

Pokud máte pocit, že se nenačetly všechny poznámkové bloky, aktualizujte 

obsah tažením prstu směrem dolů. Objeví se kolečko označující probíhající 

aktualizaci. 

 

POZN. Pokud váš přístroj odmítá najít všechny potřebné bloky, doporučujeme 

aplikaci odinstalovat a znovu nainstalovat a přihlásit. Pokud stále nefunguje, 

obraťte se na zkušenějšího uživatele, prodejce nebo podporu, která je pro vaše 

zařízení výrobcem nebo prodejcem poskytována. 

 

Jak si prohlédnu obsah poznámkového bloku? 

Po kliknutí na poznámkový blok, který potřebujete, se objeví nabídka obsahu – 

Oddíly. Oddíly jsou šuplíky, ve kterých jsou naskládané jednotlivé lekce. Kromě 

svého místa a místa pro spolupráci uvidíte Knihovnu obsahu. Knihovna obsahu 

je to místo, kde najdete pokyny učitele, pokud se rozhodl blok v předmětu 

používat. Klikněte na ni.  

 

 

 

 

 

Vyberte část, kterou hledáte. Někteří 

učitelé člení učivo podle měsíců, jiní podle tématického okruhu, který probírají.  

 

POZN. Seznam oddílů můžete aktualizovat stažením obrazovky směrem dolů. 

 

 



 

 

Vyberte lekci, kterou si chcete přečíst. Většina učitelů označuje lekce také 

datem, ve které, lekce proběhla (nebo proběhne, pokud ji publikují předem) 

POZN. Seznam lekcí můžete aktualizovat stažením obrazovky směrem dolů. 

 

 

 

 

 

Lekce se zobrazí a můžete si počíst. 

Pokud se potřebuje vrátit na předchozí nabídky, klikejte na malou šipku 

vlevo nahoře 

 

 

 

 

V některých lekcích se objevují odkazy na videa a interaktivní cvičení. Nebojte 

se na ně kliknout. V nabídce, která se vám zobrazí, klikněte na otevřít. 

POZN. Může se stát, že se vás přístroj zeptá, jestli chcete odkaz otevřít 

v konkrétní aplikaci. Výběr je na vás.  

POZN. Může se stát, že se vás přístroj vůbec nezeptá a rovnou odkaz otevře. To 

je proto, že jste mu to už někdy povolili. 

 

 

 

 

 

 



Dostanu se na Poznámkový blok předmětu přímo z Teams? 

ANO. Aplikace jsou propojené. Pokud jste už nainstalovali do přístroje Teams i OneNote, a jste přihlášení pod školním 

účtem, můžete se na poznámky dostat přímo z týmu předmětu. 

 

Spusťte aplikaci Teams. 

Dole na aplikaci vyberte záložku Týmy. 

Vyberte tým, který potřebujete a klikněte na kanál Obecné pod názvem 

týmu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objeví se část s příspěvky, kde si můžete vyhledat aktuální zadání nebo 

přečíst nejnovější informace. Nepodceňujte důležitost této části. Občas se 

někdo ptá přesně na ten stejný problém, který máte vy a řešení už tam je. 

Pokud se jen potřebujete dostat na Poznámkový blok předmětu, klikněte na 

tlačítko Další vpravo nahoře.  

 

 

 

 

 

 



 

 

Vyberte možnost Poznámkový blok předmětu (nebo Class Notebook) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aplikace OneNote se sama spustí (pokud je nainstalovaná) a pak už pokračujete 

podle návodu na předchozích stránkách. 


