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Základy práce s aplikací Teams – přes 
internetový prohlížeč 
 

Co všechno v návodu najdete? 

V návodu naleznete pouze základní informace, které jsou užitečné pro rychlou orientaci. Podrobnější 

návody si můžete vyhledat přímo u společnosti Microsoft https://support.microsoft.com/cs-

cz/teams?ui=cs-cz&rs=cs-cz&ad=cz nebo využít rady jiných uživatelů. Školení pro učitele bude 

obsahovat podrobnější návod, jak s aplikací pracovat v rámci třídy nebo předmětu. 

Pokud budete Teams používat pro hovory, potřebujete sluchátka nebo reproduktory a mikrofon. 

Pokud chcete uskutečnit videohovor, je potřeba ještě kamera. Při použití z chytrého telefonu nebo 

tabletu vám obvykle stačí vybavení, které už v mobilu máte. 

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)  
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Co je to Teams a jak se tam dostanu? 

Aplikace Teams je určena pro rychlou a účinnou komunikaci v týmech (třídách). Kromě hovorů a 

videohovorů umožňuje také rychlé sdílení dokumentů, tabulek, formulářů a dalších souborů. 

Učitelům umožňuje například i zadávat online projektovou práci a vytvořit pro žáky bezpečné 

prostředí pro online spolupráci. Aplikace je úzce navázána na další aplikace, jako je OneDrive nebo 

Class Notebook. 

Pokud jste zvyklí pracovat s aplikací Skype, část funkcí vám bude povědomá. 

Aplikaci můžete jednoduše spravovat přes přihlášení prostřednictvím internetového prohlížeče 

v běžném počítači. Pro rychlý přístup k vaší poště si můžete nainstalovat aplikaci do mobilního 

telefonu nebo tabletu. Bez připojení na internet se ale neobejdete. 

1. Otevřete libovolný internetový prohlížeč a přihlaste se ke školnímu účtu Office 365 (viz návod 

Přihlášení ke školnímu účtu OFFICE 365). 

2. V nabídce aplikací klikněte na ikonu Teams.  

 

3. Ve většině počítačů Outlook se otevře v nové kartě. Záleží na nastavení ve vašem počítači. 
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Co je v otevřené aplikaci nejdůležitější? 

Pro běžného uživatele jsou zpočátku nejdůležitější tři záložky z hlavní nabídky po levé straně aplikace. 

 

Záložka Chat – zahájení konverzace s kontaktem 

1. Vyhledejte kontakt, který potřebujete. Začněte psát příjmení do pole Hledat nahoře. Systém vám 

začne automaticky nabízet kontakty v rámci naší organizace. Klikněte na jméno, které 

potřebujete. 

 

Záložka Chat vám umožní 
psát krátké zprávy, 

uskutečňovat soukromé 
hovory a sdílet soubory 

s jednotlivci nebo 
skupinami. Umožňuje také 

spravovat skupiny 
kontaktů. 

V záložce Týmy najdete týmy, do kterých jste přiřazeni. 
Kromě týmových hovorů zde můžete najít materiály, které 

vám učitel nasdílel, zadání a časem možná i hodnocení 
svých prací. Učitel zde může svým žákům vytvořit prostor 

pro projekty a sbírat jejich práce. 

Záložka Aktivita vám ukáže, co nového 
se stalo. Kdo vám psal nebo volal, do 
jakého týmu vás přiřadil, jaké nové 

materiály vám nahrál. 
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2. Nový chat můžete také zahájit kliknutím na tlačítko nový chat v prostředním sloupci. 

3. Teams založí nový chat se jménem kontaktu. Seznam chatů nejdete vždy ve druhém sloupci. 

 

4. Ve třetím sloupci najdete obsah samotné chatu, tedy zprávy. seznam volání...  

5. Teams je podobný Skype a ikony/tlačítka, která používá, jsou mezinárodně srozumitelná bez 

ohledu na jazyk, kterým mluvíte.  

 

Zahájit videohovor 
(POZOR, zatím nefunguje 

ve všech prohlížečích!) 

Zahájit hovor - bez videa 

Napsat zprávu Odeslat zprávu 

Připojit přílohu 
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6. Chat můžete přepnout na Kontakty. Klikněte na nadpis Chat a vyberte Kontakty.  

 

7. V kontaktech můžete například vytvářet skupiny vhodné pro jednorázovou nebo dočasnou 

komunikaci. 

Záložka Týmy – dlouhodobá spolupráce, sdílení materiálů 

Pro dlouhodobou spolupráci (například učitele předmětu se třídou) jsou určeny Týmy. 

 

8. Pro jednotlivé třídy a předměty zakládají týmy vyučující. V ukázce je sdílené prostředí předmětu 

Výchova k občanství pro třídu 7B. Tým otevřete jednoduchým kliknutím na jeho název nebo 

ikonu. Obsah každého týmu je viditelný pouze 

jeho členům, pokud se správce týmu 

nerozhodně jinak.  
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9. V Týmech je důležitá nabídka nad třetím (nejširším) sloupcem. V ní najdete to nejdůležitější. 

 

 

10. Karta Příspěvky funguje v podstatě jako hromadný chat týmu. Systém vám sem také pošle zprávu 

o novém zadání. A to včetně termínu splnění. Hned odsud můžete zadání rozkliknout a splnit. 
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11. Karta Soubory může obsahovat výukové materiály určené ke čtení. Materiály lze stáhnout, ale 

nemůžete je smazat nebo do nich psát přímo online. Mohu zde být textové soubory, obrázky ... 

 

12. Karta Poznámkový blok předmětu je páteřní kostrou týmu. Najdete v ní materiály, poznámky, 

svoje místo pro kvízy nebo domácí úkoly. Obsah poznámky je vpravo. Klikněte na něj, zvětší se. 

 

 

 

 

 

 

Záložka Collaboration 
Space vám poskytne 

prostor pro skupinovou 
práci na projektech, pokud 

to vyučující bude 
vyžadovat. 

Záložka Knihovna obsahu 
je to pro poznámky 

z hodin nebo třeba zápisy, 
které máte mís v sešitech. 
Nemůžete sem psát, je jen 

pro čtení. Záložka Příjmení Jméno je 
jen vaše. Sem si můžete 

přidávat vlastní materiály, 
psát poznámky, ale také 

domácí úkoly. 

V téhle knihovně je už vytvořená 
složka Lekce. Bude obsahovat zápisy 
z hodin (co jsme dělali, co má být v 
sešitě) Úvodní hodina už je vidět, 
vpravo vykukuje její obsah. 
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13. Obsah poznámky zvětšíte kliknutí přímo do jejího textu. Pokud se chcete dostat zpět do nabídky, 

klikněte na šipku v levém horním rohu poznámky. 

 

14. Poznámku můžete zvětšit na celou obrazovku kliknutím na dvě šedé šipky vpravo nahoře. 

Zpátky se vrátíte, když na stejné šipky kliknete znovu. 

 

15. V záložce Zadání najdete kvízy, úkoly, projekty a další zadání prací od vyučujícího předmětu. 

V přehledném seznamu se zobrazí, co máte online udělat a také termín splnění. Hromadí se zde i 

splněné práce.  
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16. Poslední karta je nazvána Známky. Zde se zobrazuje hodnocení online prací, které jste splnili. 

Kromě bodového hodnocení se zde může objevit známka nebo slovní hodnocení práce. POZOR! 

Tato karta neobsahuje všechny známky z předmětu a v žádném případě nenahrazuje žákovskou 

knížku. Na obrázku ještě není práce splněná, proto není zatím ani ohodnocena.  

 

Co když nevidím všechny karty v nabídce? 

Části nabídky se „schovají“ pokud je okno s aplikací Teams příliš malé. To vůbec nevadí. Karty, které 

se vám schovaly najdete ukryté pod nápisem 3 další(ch). Číslo se může měnit, záleží na velikosti okna. 

 

 


