Úvodné kroky pre prácu s Microsoft Office 365 (MS Teams)
v podmienkach SZUŠ Talent-UM Michalovce
(žiaci)
1. Základné informácie k používaniu MS Teams sú aj na stránke: Microsoft Teams |

ucimenadialku.sk. Prečítajte si všetky body a pozrite linky pred začiatkom práce.👀
2. MS Teams používame cez odporúčaný online webový prehliadač, napr. Edge alebo

Google Chrome - https://teams.microsoft.com/ alebo si ho stiahneme do počítača
(mobilu) Stiahnutie počítačovej a mobilnej aplikácie Microsoft Teams | Microsoft
Teams. Stiahnutá aplikácia sa otvára pri zapnutí počítača a odporúčam ju stiahnuť do
PC.👌
3. Každý učiteľ a žiak má svoje jedinečné prihlasovacie meno a heslo k účtu do MS

Teams, vrátane emailu (meno.priezvisko@szustalentum.sk). (Ak žiak navštevuje viac
odborov v škole, stačí mu iba jeden účet, teda jedno prihlasovacie meno a heslo).
4. Každý sa najrpv prihlási na stránke office.com k svojmu novému účtu a nastaví si

nové heslo. Všetkým už funguje nový email s 50GB priestoru (outlook) a každý má k
dispozícii 1 TB Onedrive (priestor na ukladanie súborov)
5. Video pre žiakov - Využitie Microsoft Teams pre dištančné vzdelávanie (návod pre

študentov) - YouTube
6. Učiteľ vytvorí triedu (tím), do ktorej sa žiak prihlási sám cez pozvánku alebo je

priradený učiteľom. Triedy označujeme prvým rokom aktuálneho školského roka
(2020) a priezviskom učiteľa alebo názvom skupiny, napr: 2020_z6, 2020_buras_l,
2020_gregova_11I a pod.
7. Tipy a triky pri práci s MS Teams - Microsoft Teams Študenti | ucimenadialku.sk
8. Používanie aplikácie MS Teams už pri zriadených tímoch (triedach) je v slovenčine a

intuitívne. Výhodou je dostupný balík office online aplikácií (word, excel, powerpoint,
forms,..); veľký priestor na zdieľanie súborov, komunikácia v rámci školy (chat, video
hovory), bezpečnosť a jednotné prostredie.👍
9. Zoznámte sa so svojim účtom a prostredím aplikácie MS Teams. Akýkoľvek problém

konzultujte a dopytujte sa u triedneho učiteľa alebo správcu/admin MS Teams –
marek.hrdinsky@szustalentum.sk 0908/113 795.✔
Pripravil: Hrdinský, 15.3.2021

