
Přihlášení ke školnímu účtu OFFICE 365 
Základní požadavky 

Na jakých přístrojích se můžete přihlásit? 

 na klasickém počítači (notebook, stolní počítač apod. – doporučujeme pro přihlášení 

z internetového prohlížeče a práci s dokumenty, tabulkami a prezentacemi) 

 na chytrém telefonu nebo tabletu (doporučujeme využít aplikace stažené přímo do přístroje 

pro rychlou kontrolu komunikace – Outlook, Teams) 

Pro přihlášení potřebujete 

 školní emailovou adresu (každý žák dostane svou, kterou bude používat po celou domu 

docházky na naši školu) 

 heslo k účtu (dostane každý žák své) 

Systém je online, bez internetového připojení se neobejdete. Není ale extrémně náročný na objem 

dat. Jednotlivé aplikace si můžete stáhnout do mobilního zařízení a přihlásit se k nim trvale. Návody 

pro základní použití budou postupně přibývat. Pokud chcete být o krok na před, na internetu lze najít 

již hotové návody přímo od společnosti Microsoft https://support.microsoft.com/cs-cz/office 

Neděste se, pokud vypadá uspořádání některých aplikací jinak než na našich obrázcích. Microsoft 

stále něco vylepšuje a občas prostě provede kosmetickou změnu. Například přesune ikony na 

stranu, dolů, na druhou stranu ... Naštěstí nemění vzhled ikon (většinou :-D) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kde se přihlásit? – přihlášení přes internetový prohlížeč. 

1. Otevřete internetový prohlížeč (Chrome, Safari, Mozilla Firefox, Internet Explorer, Opera apod.) 

2. Do řádku internetové adresy vlevo nahoře napište office.com (na ukázce je použit prohlížeč 

Google Chrome 

 

3. Stiskněte klávesu Enter na klávesnici. 

4. Načte se vám přihlašovací stránka Microsoft Office 365. Klikněte na oranžové tlačítko Přihlásit se.  

 



5. Napište správně školní e-mailovou adresu. 

E-mailová adresa se většinou skládá z: 

prijmeni.jmeno@12zskladno.cz Adresa i 

heslo jsou vždy bez háčků a čárek. 

 

6. Klikněte na tlačítko Další 

 
 

 

7. Napište heslo. POZOR, záleží na velkých a 

malých písmenech! 

 

8. Klikněte na tlačítko Přihlásit se. 

 

9. Pokud se přihlašujete z počítače, ke 

kterému máte přístup pouze vy, můžete se 

v dalším kroku rozhodnout, zda zůstanete 

trvale přihlášeni. To znamená, že se příště 

nebudete znovu muset obtěžovat 

s vyplňováním e-mailu a hesla. Pamatujte 

ale, že pokud zůstanete trvale přihlášeni, 

kdokoli, kdo si k počítači sedne, bude 

moci prohlížet, upravovat a mazat obsah 

školního účtu bez vašeho vědomí. Za 

ochranu přístupu k účtu odpovídáte vy, ať už jste rodiče, nebo žáci naší školy. Prosíme, důkladně 

zvažte, ve kterých přístrojích chcete zůstat trvale přihlášeni.  

Zvažte také, zda počítači povolíte uložit si heslo pro přihlášení. Obvykle se vás počítač zeptá hned 

při prvním pokusu o přihlášení. Doporučujeme zvolit možnost Nikdy. 

 

 



10. Načte se stránka se seznamem základních aplikací, ke kterým máte přístup. Aplikaci otevřete 

jednoduchým kliknutím na její ikonu. Většina aplikací se vám otevře v nové kartě prohlížeče. 

Záleží ovšem také na nastavení vašeho počítače. 

 

11. Aplikací je opravdu hodně, ale většinu z nich znáte ze stolních počítačů. Office 365 

online nabízí jejich zjednodušené verze. Jejich výhodou je snazší ovládání, protože 

obsahují mnohem méně funkcí, a tedy i mnohem méně tlačítek. Základními 

aplikacemi, které budeme využívat jsou: 

 Outlook – e-mailová komunikace 

 Teams – krátké zprávy, sdílení materiálů, skupinová 

spolupráce, videohovory 

 OneDrive – cloudové úložiště souborů 

 Word – práce s textem 

 Excel – práce s tabulkami a grafy 

 PowerPoint – tvorba prezentací 

 



Jak se odhlásím? 

1. Ať už jste v kterékoli aplikaci, v pravém horním rohu najdete kulatou ikonku s iniciálami 

přihlášeného člověka. Může tam být i obrázek, pokud je k účtu již přidaný. To si ukážeme jindy. 

Klikněte na kulatou ikonu s iniciálami. 

 

2. V rozbalovací nabídce klikněte na Odhlásit se. 

 

 

 

 

 

 



Malý tip na závěr 

Pokud se vám někam ztratila karta s Domovskou stránkou Microsoft Office a nevíte, jak se dostat na 

další aplikace, stačí kliknout na devět bílých puntíků, které se obvykle objeví vlevo vedla názvu 

aplikace, ve které právě jste. Pak už si vyberete, kterou aplikaci chcete otevřít.  

POZOR! Pokud používáte prohlížeč Chrome, vlevo najdete ještě barevné puntíky. Ty vám ale 

nepomohou. Odkazují totiž na aplikace společnosti Google. 

 

... atd. 


