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On-line spolupráce a výuka 
(část 1 – komunikace v rámci Office 365, účty, pošta) 
 

Pěkný den všem, 

předem hlavně pevné zdraví. Průběžně pro Vás připravujeme cloud řešení týmové spolupráce. Jedná 
se obecně o nástroje, které škola vlastní v podobě školních a studentských multilicencí s možností 
instalace na domácím PC. Veškerý software a služby je určen výhradně pro vzdělávací účely, ne pro 
komerční činnost. Aplikace lze využívat při komunikaci, realizaci studentských projektů a zadávání 
úkolů pro domácí samostudium. Pro přístup k webům doporučujeme využívat prohlížeč Firefox, 
Opera nebo Edge (k dispozici pouze ve Windows 10), případně jiný moderní funkční prohlížeč. 

Oficiální instalace Firefox je k dispozici zde: https://www.mozilla.org/cs/firefox/new/ 

 

Ikony prohlížečů na ploše 

Služby Office 365 – účty studentů a učitelů 
 

 Pro komunikaci a výměnu dat v rámci výuky je využíváno služeb mezinárodního cloudu 
Microsoft Office 365. 

 Všichni studenti naší školy mají standardně své účty zřízeny v Microsoft Office 365 cloudu 
stejně jako vyučující. Přihlášení do Office 365 je vase_jmeno_k_pc_ve_skole@spszr.cz. 
Prosíme studenty, aby si vyzkoušeli připojení k jejich účtu. 

 Přímý přístup k loginu na Office 356 je přes adresy: https://portal.microsoftonline.com nebo 
https://login.microsoftonline.com . Přístup k cloudu je uveden také na školních stránkách: 
 

 
 
Umístění přihlášení k Office 365 službám na stránkách školy 
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Přihlášení do Office 365 

 Pro začátek si vysvětlíme služby e-mail (elektronická pošta) a OneDrive (distribuce dat a 
souborů), prohlédněte si a vyzkoušejte tyto služby, pokud jste tak již dříve neučinili.  
 

  
 
Dostupnost jednotlivých služeb na portálu Office 365 
 

 Pošta bude využita v rámci školní komunikace s vyučujícími a studenty. Využívejte výhradně 
Office 365 účet pro interní poštu. 

 OneDrive pro distribuci výukových materiálů pro domácí studium. 
 Další metody komunikace postupně přidáme. Sledujte složku Help na OneDrive. 

Pravidlo pro odevzdávání úloh a projektů pomocí Office 365 e-mailu 
 Úlohy a projekty odevzdávejte vždy za určité období konkrétnímu vyučujícímu. Podmínky 

odevzdání úkolů Vám určí vyučující. 
 Do záhlaví e-mailu konkrétnímu učiteli s odevzdáním úkolu vždy napište nadpis ve formátu: 

xx1920, jméno, název úlohy. Kde xx je vaše třída. 1920 je letošní školní rok 2019/2020. Do 
pošty neposílejte zbytečně velké soubory jako videa, záznamy zvuku apod. 
 
Příklad záhlaví pro Nováka Pavla z letošní 3.E:    3e1920, Novák Pavel, Návrh malé sítě č. 1 
 

 


