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Začíname
Ako sa prihlásiť, vytvoriť triedu a pridať do triedy študentov



Office.com

Prečítajte si ďalšie informácie 

o registrácii.

https://www.office.com/?omkt=sk-SK
https://aka.ms/OfficeEducation


ďalšiu pomoc získate tu

1. Vyberte položku Tímy na 

paneli aplikácie.

https://support.office.com/sk-sk/article/vytvorenie-triedneho-t%c3%admu-v-aplik%c3%a1cii-microsoft-teams-fae422eb-58b7-4431-9ff2-a4b9b6ae7c5b?ui=sk-SK&rs=sk-SK&ad=SK
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Vytvorte si vo veciach 
poriadok
Vyhľadanie a usporiadanie konverzácií, súborov, priradených úloh a poznámok 

v triednych tímoch





1. Ak chcete pridať kanál, vyberte položku Ďalšie 

možnosti vedľa názvu triedneho tímu a potom 

položku Pridať kanál.
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Komunikácia
Odosielajte správy v aplikácii Teams a virtuálne sa stretávajte so študentmi











Pomocou funkcie schôdzí cez Teams naplánujte 

virtuálne prezentácie a diskusie pre celú triedu.

1. Vyberte položku Kalendár      .    

2. Vyberte položku Nová schôdza.

3. Pomenujte schôdzu a vyberte dátum a čas. Na 

výber máte aj to, či chcete, aby sa schôdza 

opakovala každý deň alebo týždeň. Pridajte 

akékoľvek ďalšie podrobnosti.

4. Výberom položky Pridať kanál zobrazte zoznam 

triednych tímov a ich kanálov a potom vyberte 

kanál, v ktorom sa chcete stretnúť.



5. Teraz môžete schôdzu skontrolovať. Po dokončení 

vyberte položku Odoslať. Týmto sa schôdza pridá 

do vášho kalendára, ako aj do kalendárov 

študentov.

najvhodnejších postupoch pri organizovaní 

triednych schôdzí zachovaní bezpečnosti počas 

schôdzí so študentmi

https://support.office.com/sk-sk/article/vytv%c3%a1ranie-%c3%ba%c4%8das%c5%a5-a-spustenie-sch%c3%b4dz%c3%ad-po%c4%8das-pou%c5%be%c3%advania-aplik%c3%a1cie-teams-na-di%c5%a1tan%c4%8dn%c3%a9-vzdel%c3%a1vanie-788d730f-2c7e-4761-a059-c9b3fe87adf7?ui=sk-SK&rs=sk-SK&ad=SK
https://support.office.com/sk-sk/article/vytv%c3%a1ranie-%c3%ba%c4%8das%c5%a5-a-spustenie-sch%c3%b4dz%c3%ad-po%c4%8das-pou%c5%be%c3%advania-aplik%c3%a1cie-teams-na-di%c5%a1tan%c4%8dn%c3%a9-vzdel%c3%a1vanie-788d730f-2c7e-4761-a059-c9b3fe87adf7?ui=sk-SK&rs=sk-SK&ad=SK


Pomocou videochatu alebo zvukové konverzácie cez Teams sa 

môžete stretnúť so študentmi v skupinách alebo jednotlivo.

1. Vyberte položku Nový chat .

2. Do poľa Komu zadajte jedno alebo viaceré mená študentov.

3. Vyberte položku Videohovor , ak sa chcete stretnúť 

pomocou videa, alebo položku Zvukový hovor , ak chcete 

použiť iba zvuk.

So študentmi sa môžete tiež stretnúť naživo v existujúcom 

chate.

1. Vyberte položku Chat na paneli aplikácie a potom 

vyberte chat, z ktorého chcete urobiť schôdzu.

2. Vyberte položku Videohovor alebo Zvukový 

hovor a začnite schôdzu so študentom alebo skupinou 

študentov.



Pripojte sa k schôdzi, ktorú ste naplánovali, alebo na 

ktorú vás niekto iný pozval.

1. Vyberte položku Kalendár a prejdite na 

schôdzu, ku ktorej sa chcete pripojiť.

2. Otvorte schôdzu a vyberte položku Pripojiť sa.

3. Dôkladne skontrolujte vstup zvuku a videa, 

zapnite kameru a zrušte stlmenie mikrofónu, aby 

vás ostatní počuli. Ak chcete začať schôdzu, vyberte 

tlačidlo Pripojiť sa teraz.



Stlmte zvuk mikrofónu alebo 

stlmenie zrušte.

Zdieľajte svoju obrazovku alebo 

dokument.
Získajte prístup k ďalším ovládacím 

prvkom hovoru. Môžete spustiť 

nahrávanie schôdze, zmeniť nastavenia 

svojho zariadenia a ešte oveľa viac.

Pridajte k schôdzi účastníkov.

Opustite schôdzu. Schôdza bude 

pokračovať aj po tom, ako ju 

opustíte.

Zapnite alebo vypnite svoje video.

Odosielajte chatové správy, zdieľajte 

prepojenia, pridajte súbor a ešte 

oveľa viac. Zdroje, ktoré zdieľate, 

budú po schôdzi dostupné.

spravovaní rolí schôdze, 

účasti študentov

zachovaní bezpečnosti 

počas schôdzí so 

študentmi

https://support.office.com/sk-sk/article/vytv%c3%a1ranie-%c3%ba%c4%8das%c5%a5-a-spustenie-sch%c3%b4dz%c3%ad-po%c4%8das-pou%c5%be%c3%advania-aplik%c3%a1cie-teams-na-di%c5%a1tan%c4%8dn%c3%a9-vzdel%c3%a1vanie-788d730f-2c7e-4761-a059-c9b3fe87adf7?ui=sk-SK&rs=sk-SK&ad=SK
https://support.office.com/sk-sk/article/udr%c5%beiavanie-bezpe%c4%8dnosti-%c5%a1tudentov-pri-pou%c5%be%c3%advan%c3%ad-sch%c3%b4dz%c3%ad-v-aplik%c3%a1cii-teams-na-di%c5%a1tan%c4%8dn%c3%a9-vzdel%c3%a1vanie-f00fa399-0473-4d31-ab72-644c137e11c8?ui=sk-SK&rs=sk-SK&ad=SK
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Zdieľanie a usporiadanie 
súborov
Zdieľanie súborov v konverzáciách a ich sledovanie na karte Súbory



dokumentmi balíka Microsoft Office

https://support.office.com/sk-sk/article/skvel%c3%a9-sp%c3%b4soby-na-pr%c3%a1cu-s-bal%c3%adkom-office-6fe70269-b9a4-4ef0-a96e-7a5858b3bd5a?ui=sk-SK&rs=sk-SK&ad=SK
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Priradené úlohy 
a klasifikácia
Vytvorte priradené úlohy, hodnotenie a sledujte pokrok študentov – a to všetko 

v aplikácii Teams.





viaceré triedy jednotlivých študentov

skupinu hodnotiacich kritérií

kategóriu

Prečítajte si ďalšie podrobné pokyny 

https://support.office.com/sk-sk/article/priradenie-pr%c3%a1ce-k-viacer%c3%bdm-triedam-naraz-e7d4eb6d-f2d8-486f-b412-69789bd9d009?ui=sk-SK&rs=sk-SK&ad=SK
https://support.office.com/sk-sk/article/priradenie-pr%c3%a1ce-jednotliv%c3%bdm-%c5%a1tudentom-37809738-57e6-4176-86c5-751adfe0e03a?ui=sk-SK&rs=sk-SK&ad=SK
https://support.office.com/sk-sk/article/vytvorenie-a-spr%c3%a1va-klasifika%c4%8dn%c3%bdch-rubr%c3%adk-v-aplik%c3%a1cii-microsoft-teams-68292a5f-f582-4a41-8ba3-8c96288ec5ca?ui=sk-SK&rs=sk-SK&ad=SK
https://support.office.com/sk-sk/article/pridanie-kateg%c3%b3rie-do-priradenej-%c3%balohy-0badfcfb-51f8-4dec-b278-358dfaea2983?ui=sk-SK&rs=sk-SK&ad=SK
https://support.microsoft.com/sk-sk/office/microsoft-teams-5aa4431a-8a3c-4aa5-87a6-b6401abea114?ui=sk-sk&rs=sk-sk&ad=sk










karte Známky 

kontrolovaní prác študentov

https://support.office.com/sk-sk/article/sledova%c5%a5-priebeh-%c5%a1tudentov-na-karte-stupne-bc76ffde-bbf7-4db6-b443-735a07e32de0?ui=sk-SK&rs=sk-SK&ad=SK
https://support.office.com/sk-sk/article/rev%c3%adzia-vr%c3%a1tenie-a-zapnutie-%c3%baloh-pomocou-slu%c4%8dky-pripomienok-63e5efdd-be09-47f0-87ea-e8e4bcb45aa4?ui=sk-SK&rs=sk-SK&ad=SK
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Poznámkový blok pre 
učebné predmety 
v aplikácii Teams
Použite vstavaný Poznámkový blok pre učebné predmety triedneho tímu na ďalšie práce, 

činnosti a spoluprácu.



Používanie poznámkového 

bloku pre učebné predmety v službe Teams

https://support.microsoft.com/sk-sk/office/pou%c5%be%c3%advanie-onenotov%c3%a9ho-pozn%c3%a1mkov%c3%a9ho-bloku-pre-u%c4%8debn%c3%a9-predmety-v-aplik%c3%a1cii-teams-bd77f11f-27cd-4d41-bfbd-2b11799f1440?ui=sk-sk&rs=sk-sk&ad=sk


Ďalšie zdroje informácií
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Centrum pomoci pre vzdelávacie inštitúcie

support.office.com/education

Microsoft Educator Center

education.microsoft.com

Potrebujete pomoc s aplikáciou Teams 

okamžite?

https://support.office.com/sk-sk/education
https://education.microsoft.com/sk-sk

