
Návod na přihlášení do MS Teams 
 
Vážení rodiče, žáci,  
 
níže Vám předkládáme návod na přihlášení do programu Microsoft Teams (dále 

jen MS Teams), protože bohužel nastala doba, kdy to opět budete potřebovat.  

 

Postup:  

1. Otevřete si internetový prohlížeč a zadejte do vyhledávače následující 

odkaz: https://www.microsoft.com/cs-cz/microsoft-teams/log-in.  

2. Po zadání odkazu se Vám zobrazí stránka MS Teams, kde kliknete na 

tlačítko „Přihlásit se“ (viz printscreen níže) nebo „stáhnout“ 

 

 
 
 
 
 
 

3. Po kliknutí na „Přihlásit se“ se Vám zobrazí okno, do kterého vypíšete Vaše 

přihlašovací údaje, které obdrželi žáci od svých třídních učitelů. Emailová adresa je 

vždy první písmeno z křestního jména, poté dáte tečku (.), napíšete @ a doménu 

naší školy, tedy borovicky. cz. Email na Jana Nováka by tedy byl: 

j.novak@borovicky.cz . (viz printscreen níže), poté kliknete na tlačítko „další“.  

Zde kliknete na „přihlásit 
se“. 

Lze rovněž kliknout na 
„stáhnout“. Stáhnete si tak 
aplikaci, která funguje na 
všechna zařízení a je jednodušší 
na ovládání. 

https://www.microsoft.com/cs-cz/microsoft-teams/log-in
mailto:j.novak@borovicky.cz


  

 
 
 
 
 
 
 

4. Následuje zadání hesla, vždy ve tvaru Sk. By a nějaké číslo např. Sk.By007. (viz 

printscreen). A kliknete na „Přihlásit se“.  

 

Zde zadáte emailovou adresu 
od Vašeho třídního učitele. 
Např. j.novak@borovicky.cz  

Poté kliknete na „další“.  

mailto:j.novak@borovicky.cz


 
 

5. Po kliknutí na „přihlásit se“ uvidíte úvodní stránku MS Teams a „Tým své třídy“ 

(např. 7.B).  

 

 
 

 

Zde zadáte heslo ve tvaru 
Sk.By a nějaké číslo. 

Poté kliknete na 
„přihlásit se“. 

Zde uvidíte „tým“ vaší 
třídy. 



6. Na postranní listě poté kliknete na „Kalendář“ (viz prinstcreen níže), kde se Vám 

ukážou naplánované schůzky dle rozvrhu, po kliknutí na schůzku se Vám zobrazí 

okno, kde kliknete na „Přihlásit se“ (viz druhý prinstsreen níže). 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Zde kliknete na „kalendář“. 

Zde kliknete na schůzku, 
kterou máte naplánovanou 
dle rovrhu. 

Po rozkliknutí schůzky kliknete 
na tlačítko „Připojit se“.  



7. Po kliknutí na „Připojit se“ se Vám zobrazí už jen nastavení před připojením, kde si 

zapnete kameru a zkontrolujete zvuk. Poté jen kliknete na „Připojit se“ a dostanete 

se na schůzku  

 

 
 
 
 
 
 
 
Stejným způsobem budou probíhat třídní schůzky online. Rodiče se přihlašují přes účty dětí.  
 
Děkujeme za pochopení a věříme, že Vám tento návod pomůže s připojením.  

Zde si nejdříve zkontrolujete zapnutí 
kamery a mikrofonu a poté kliknete na 
tlačítko „Připojit se“ a tím se dostanete na 
schůzku. 


