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Základným stavebným kameňom práce v Teams sú tímy, ktoré v online priestore 

zastupujú školské triedy, skupiny. Založenie tímu je povinnosťou každého učiteľa. Tím 

špecifikuje triedu, jej žiakov, učiteľov, predmet.  

Pre lepšie oboznámenie s aplikáciou Teams a ako s ňou pracovať odporúčam pozrieť 

nasledovné videá 

 Využitie Microsoft Teams pre dištančné vzdelávanie (návod pre učiteľov)  

 Vzdelávanie online s Microsoft Teams  

kde je veľmi pekne a zrozumiteľne všetko podstatné vysvetlené. 

 

!!!ODPORÚČAM: naštudovať si problematiku na stránke www.skolanadialku.sk, kde sú 

zverejnené všetky podstatné informácie ku Office365, Teams. 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=eb6mhYd9_as
https://www.youtube.com/watch?v=G5-nXPwnirg
http://www.skolanadialku.sk/
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1. Základné pravidlá pre založenie tímu 

!!! 

Tieto pravidlá treba dodržiavať, prípadne 

ak si vytvoríte vlastné, treba ich upraviť 

a informovať učiteľov 

!!! 

 

 Na začiatku školského roka sa zakladajú VŽDY nové tímy a staré, 

z predchádzajúceho školského roka, sa odstraňujú. 

 Tím zakladá a spravuje učiteľ, ktorý v danej triede vyučuje nejaký 

predmet. Založením tímu sa stáva jeho vlastníkom. 

 Názov tímu musí byť vytvorený podľa nasledujúceho vzoru: 

<Školský_rok>_<Trieda>_<Označenie> 

 

<Školský_rok> - prvý rok z aktuálneho školského roku (napr.: 

2019/2020 => 2019) 

<Trieda> - Označenie triedy (napr.: 3.A , 4) 

<Označenie> - Označenie (skratka) predmetu, učiteľa, prípadne 

skupiny.  

 

Pre 1. – 4. ročník ak učí jeden učiteľ viac predmetov môžete použit skratku učiteľa. 

Napríklad: „2020_1_XYZ“ – trieda 1. v šk. roku 2020/2021, učí učiteľ XYZ 

 

Pre vyššie ročníky sa preferuje skratka predmetu podľa rozvrhu. 

Napríklad: „2019_5.A_MAT“ – trieda 5.A v šk. roku 2019/2020, predmet 

Matematika (MAT) 

„2020_5_ANJ1“  – trieda 5 v šk. roku 2020/2021, predmet Anglický 

jazyk (ANJ), skupina 1   

Odporúčanie:  

 používať skratky podľa školského rozvrhu v ascAgende. 

 Názov tímu musí byť jedinečný. Nesmú sa v škole (Teams) nachádzať 2 rovnaké 

tímy 

 Každý objekt v Teams musí byť založený bez diakritiky a medzier. 

Neodporúčam názvy tímov ako: “6.A”, “2020 3.A Čítanie” 

Vysvetlenie: 

!!! Stráca sa prehľad v tímoch !!! 

V office365 je tím vytvorený ako objekt  s jeho ID a názvom. Nakoľko pri 

vytvorení objektu systém Teams generuje systémové názvy (napr. 

emailovú adresu tímu) automaticky, môže sa stať, že takýto systémový 

názov by bol pre ďalšie použitie nezrozumiteľný. Napr: tím vytorený ako 
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“2020 3.A Čítanie” by mal ID (emailovú adresu) 

20203Atanie@zsbersu.sk, čo je pre bežné použitie nezrozumiteľné. 

Názov tímu sa dá zmeniť dodatočne, systémový názov (ID) už nie! 

 Do tímu sa pridávajú žiaci, ktorý danú triedu navštevujú. Stávajú sa členmi tímu. 

 Do tímu sa môžu pridávať ďalší učitelia, ktorí daný predmet vyučujú/zastupujú. 

Stávajú sa spoluvlastníkmi tímu. 

 Všetci členovia tímu budú o každej udalosti v tíme informovaní v teams aj 

emailom. 
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2. Založenie tímu 
Nasledovný postup je s malými odchýlkami podobný na všetkých platformách, web, 

PC, mobil. 

Učiteľ sa prihlási do Microsoft Teams a v ľavej časti klikne na ikonu Tímy. 

 

Vľavo klikne sa tlačidlo „Pripojiť sa alebo vytvoriť tím“ a následne na „Vytvoriť 

tím“ 

 

 

Zobrazí sa ponuka na výber typu tímu. Vyberte Trieda.  
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Vyplní požadované údaje nového tímu. Ak už rovnaký názov tímu existuje, vedľa 

zadaného názvu sa zobrazí červený krížik, musíte upraviť názov tímu. Kliknite na 

„Ďalej“. 

 

 

Kliknite na „Preskočiť“. Žiakov a učiteľov pridáme, až celý tím nastavíme aby ste 

nemuseli veľa meniť po jednotlivých žiakoch. 
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Zobrazí sa plocha novovytvoreného tímu. V každom tíme je už vytvorený kanál 

„Všeobecný“, ktorý sa nedá odstrániť. Odporúčam tento kanál určiť len na vaše 

oznamy triede a nepoužívať pre online vyučovanie. 

 

 

2.1. Základné nastavenie tímu 
Názov tímu a jeho ikonu(avatar) viete zmeniť ak kliknete na „...“ vedľa názvu tímu a 

vyberte položku „Upraviť tím“. Zadajte nový názov, môžete vybrať avatar a kliknite 

na „Aktualizuj“. 
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Kliknite na „...“(1) vedľa názvu tímu a vyberte položku „Správa tímu“(2) 

 

 

Vyberte kartu „Nastavenie“ a v nej „Povolenia členov“ 
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Vyberte to najnutnejšie, aby vás vaši žiaci nemohli počas výučby vyrušovať. 

Četovať, púšťať rôzne vídeá a podobne. Príklad nastavenia: 

 

 

3. Vytvorenie kanálov 
Vytvorením tímu automaticky vzniká kanál Všeobecný (General). Tento kanál 

odporúčam použiť vyslovene ako informačný kanál pre správy učiteľa pre tím. Pre 

online vyučovanie odporúčam vytvoriť kanál s názvom predmetu. 

 Kliknite na „...“ vedľa názvu tímu a vyberte možnosť „Pridať kanál“. Zobrazí 

sa nasledovný formulár. 
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o Názov – online <skratka_predmetu>-<špecifikácia>.  

 Ak predmet nemá nemá bližšiu špecifikáciu, použite iba skratku 

 Ak sa predmet delí na skupiny, použite  ako špecifikáciu názov 

skupiny. Napr.: ANJ-Skupina1, čo znamená angličtina skupina 1  

o  Popis – voliteľný 

o  Ochrana osobných údajov – štandardné, súkromné 

 Štandardné – všetci žiaci sa môžu zúčastniť na aktivitách v rámci 

kanála 

 Súkromné – iba určená časť žiakov triedy sa môže zúčastniť, napr.: 

pre kanál ANJ-Skupina1. Nedajú sa plánovať hodiny 

v kalendári. 

o  Automaticky zobraziť tento kanál... – označiť, aby bol všetkým 

členom v tíme viditeľný 

A kliknúť na „Pridať“ 

 

3.1. Nastavenie kanála 
Kliknite na „...“vedľa názvu kanála, vyberte „Správa kanála“ a vyberte kartu 

„Nastavenia kanála“. 

3.1.1. Kanál Všeobecné – vytvára sa automaticky pri vzniku tímu. Odporúčam 

ponechať len pre vaše správy pre tím. Označte poslednú možnosť. 



Office365 - Návod pre učiteľov ako vytvoriť tím v aplikácii Teams 

 

11/13 

 

 

3.1.2. Kanál Predmety – Odporúčam zapnúť moderovanie iba pre vlastníkov, aby 

nikto iný nemohol vytvárať stretnutia v tomto kanáli 

  

4. Pridanie členov do tímu 
4.1. Žiaci 
Kliknite na „...“ vedľa názvu tímu a vyberte položku „Pridať člena“. Vyberte záložku 

„Študenti“. Začnite písať slovo „Trieda“ a zobrazí sa vám zoznam existujúcich tried. 

Vyberte tú triedu, ktorá prináleží k vášmu tímu a kliknite na „Pridať“. 
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4.2. Učitelia 
Postup je podobný ako u žiakov, ale treba vybrať záložku „Učitelia“ a začať písať prvá 

písmená priezviska, alebo mena učiteľa, ktorého chcete pridať. Vyberte učiteľa a klikni 

na „Pridať“. Pridaný učiteľ sa stáva zároveň vlastníkom tímu a môže organizovať 

stretnutia v rámci svojho tímu. 

 

5. Opustenie tímu 
V prípade ak niektorý učiteľ nechce byť viac členom tímu, môže tento tím opustiť. Je to 

možné dvoma spôsobmi: 

1. Učiteľ klikne na „...“ vedľa názvu tímu a vyberie možnosť „Opustiť tím“ 

a následne potvrdí svoj zámer kliknutím na „Opustiť tím“ 

2. Triedny učiteľ môže iného učiteľa vyňať z tímu tak, že klikne na „...“ vedľa 

názvu tímu, vyberie „Správa tímu“ klikne na kartu „Členovia“ a v časti 

„Vlastníci“ zmení  členstvo požadovaného učiteľa z „Vlastník“ na „Člen“. 

Následne ho vyhľadá v zozname členov a klikne na „X“. Systém sa nič nepýta 

a člena z tímu odstráni. 

 

6. Vymazanie tímu 
Ak sa už tím viac nepoužíva (napr. pri prechode na nový školský rok), môže sa tím 

vymazať. Vymazať tím môže iba vlastník. Vlastník klikne na „...“ vedľa názvu tímu a zvolí 

si možnosť „Odstrániť tím“ 
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Následne potvrdí, že rozumie že sa všetko odstráni a klikne na „Odstrániť tím“ 

 

 

 


