
Vážení rodiče, milí žáci, 

vzhledem k tomu, že naše škola má již od loňského pololetí zřízeny pro všechny žáky školy účty 
v rámci MS Office 365, každý žák tak může používat všechny nástroje této sady Office od 1. do 9. 
ročníku na svých počítačích a mobilních zařízeních. Součástí je MS Word, Excel, Powerpoint, Outlook 
pro e-mail a pro nás v tuto chvíli také nový jednotný nástroj pro on-line komunikaci MS Teams. 

Prosíme, abyste ověřili funkčnost účtů vašich dětí – postup viz. níže 

 

Přihlášení do MS Office 365 a MS Teams: 

 

1. Na internetových stránkách školy www.zshronov.cz klikněte na odkaz(tlačítko) E-mail 
na konci (v zápatí stránky): 

 

 

 

 

 

 

2. V přihlašovacím okně zadejte přihlašovací údaje ve tvaru: 

jmeno.prijmeni@zaci.zshronov.cz např.: petr.malek@zaci.zshronov.cz a následně heslo ve 
tvaru: první 3 písmena Jména a Příjmení a poslední 4 čísla z rodného čísla (např.: PetMal1234) 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.zshronov.cz/
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3. Po zadání těchto údajů budete přihlášeni do prostředí MS Office 365, ve kterém budete moci 
využívat všechny výše uvedené nástroje: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Samotnou aplikaci MS Teams pro on-line komunikaci lze také stáhnout z adresy: 

https://products.office.com/cs-cz/microsoft-teams/download-app  

Klikněte na odkaz pod nápisem Stáhněte si aplikaci Teams pro stolní počítač nebo na tlačítko pro 
stažení na jiné zařízení (v případě instalace na mobil nebo tablet). 

Po stažení nezapomeňte stáhnutý soubor otevřít. Pokud nevíte jak, zkuste při otevřeném webovém 
prohlížeči zmáčknout klávesovou kombinaci Ctrl+J. Měl by tam být soubor Teams_windows_x64. Ten 
otevřete (poklepejte na něj). Bude to po vás chtít přihlašovací údaje, které jsou shodné s údaji pro 
přihlášení do celé sady office 365. Zároveň se vám na ploše objeví fialová ikona programu Teams. 
Možná se vám stane, že počítač bude chtít něco povolit a Windows Defender tomu bude bránit. A 
nepůjde to povolit, protože nebudete mít oprávnění. Tak zmáčkněte storno. I tak by měl program 
fungovat. 

Pokud tedy vše proběhne a budete mít nainstalované Teams, objeví se vám něco takového. 

 

 

 

 

 

 

https://products.office.com/cs-cz/microsoft-teams/download-app


V případě potřeby distanční on-line výuky se s Vámi na dalším postupu již domluví jednotliví třídní 
učitelé a vyučující – vše si také žáci budou moci ještě prohlédnout ve škole. 

Všechny aplikace sady Office 365 si lze také nainstalovat do mobilních telefonů z nabídky 
Google Play. 

V případě jakýchkoliv problémů nás neváhejte kontaktovat: 

IT správce: vaclav.navratil@zshronov.cz 

vedení školy: petr.malek@zshronov.cz  
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