
Rady pro rodiče a žáky 

Co se mi líbilo a odkud čerpám:  https://skola.lany.cz/cz/online-vyuka  

Následující text je překopírován ze stránek školy ZŠ Lány: 

 Všichni žáci a učitelé  ZŠ Vizovice mohou využívat služeb Office 365. 
 Z domova mohou všichni zdarma používat aplikace v prohlížeči (Word, Excel, 

Powerpoint, Outlook, Onedrive, Onenote, Teams, ...), případně si je nainstalovat, ale 
pouze do mobilu nebo tabletu. Pokud chcete Office aplikace nainstalovat i na domácí 
počítač, musíte mít vlastní předplatné Office 365, nebo trvalou licenci Office (školní 
licence se na to nevztahuje). Výjimka: Aplikaci Teams si můžete v rámci školní licence 
nainstalovat i na počítač. 

 Přihlášení do online prostředí (Office 365) je z www stránky office.com, Návod ze 
 Schránku elektronické pošty najdou žáci v online prostředí (Office 365) v aplikaci Outlook 

 Zadanou práci v aplikaci Teams sledujte v kanálu Obecné v záložce Zadání a 
záložce Příspěvky. 

 Podle pokynů učitelů mohou být soubory s podklady v záložce Soubory. 
 Podsložka souborů pojmenovaná Výukové materiály je přístupná žákům pouze pro 

čtení. 
 Podle pokynů učitelů mohou být informace (příspěvky, soubory) rozděleny i do kanálů 

jednotlivých předmětů. 
 Podle pokynů učitelů mohou být pro výuku využívány i jiné online aplikace. 
 Pokud učitel požaduje vyfotit nějaký úkol (např. po vypracování v pracovní sešitu) a 

vložit do zadání, nejjednodušší cestou je vyfotit to na mobilu/tabletu a v mobilní aplikaci 
Microsoft Teams rovnou vložit obrázek z mobilu/tabletu do konkrétního zadání. 

 Souběžné online hodiny více sourozenců s jedním počítačem, pokud máte možnost 
instalace aplikace Microsoft Teams do mobilu/tabletu, může si druhý sourozenec spustit 
online hodinu tam. 

 Pokud potřebujete upravit přílohu typu Word v zadání v Teams, a nemáte na počítači 
Office, klikněte na ... (tři tečky) a zvolte Otevřít ve Wordu Online. Nebo po otevření 
přílohy přímo v Teams se příloha otevře pouze pro čtení, opět klikněte na ... (tři tečky) a 
zvolte Otevřít v prohlížeči. 

 

Návody pro naše žáky: 

Jak vložit obrázek jako úkol do Teams 

https://skola.lany.cz/img/_/online/jak_vlozit_fotografii_do_zadani_teams.mp4 

První přihlášení žáků, jak se připojit na online hodinu 

https://studuj.digital/2020/10/15/jak-se-pripojit-na-online-hodinu-pro-nejmensi-zaky/ 

Odevzdávání úkolů  v teams 

https://youtu.be/q4BoWQDdcHk  

Videohovory v teams 

https://youtu.be/4y_i4iCG6P0 
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