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1 Účel, rozsah pôsobnosti 

Dokument slúži ako návod na pripojenie žiaka k online vyučovaniu v Teams. 

2 Definície 

Office365 – balík webových služieb obsahujúca aplikácie word, excel, powwerpoint,outlook 

teams a iné. 

Školský účet – účet používateľa, slúžiaci pre komunikáciu so ZŠ. Je vytvorený vo forme: 

meno.priezvisko@zsbersu.sk 

Používateľ – osoba, ktorá používa Office365 

3 Pripojenie žiaka k online vyučovaniu 

Pre pripojenie žiaka k online vyučovaniu je potrebné aby: 

1. Žiak mal nainštalovanú aplikáciu Team a bol do nej prihlásený cez svoj školský 

účet 

2. Žiak mal v dohodnutý čas aplikáciu Teams spustenú a mal nastavenú záložku „Tímy“ 

3. Učiteľ musí začať online výučbu: 

a. V dohodnutý čas v dohodnutej triede/tíme 

b. V naplánovanom čase podľa kalendára 

3.1 Pripojenie v dohodnutý čas 

Učiteľ oznámi žiakom tím, predmet a hodinu  kedy sa online hodina bude konať. V tomto 

príklade uvedieme tím/triedu „Test trieda“ a predmet slovenčiny „SLJ-Gramatika“ 

1. Žiak si dohodnutú hodinu v spustenej aplikácii Teams klikne vľavo na ikonu Tímy  
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2. Vyberie si požadovaný tím/triedu podľa zadania učiteľa a klikne naň. 

 

 

3. Zobrazí sa nasledovná obrazovka: 

 

a. V ľavej časti je zoznam predmetov. Pri SLJ-Gramatika je ikona kamery , to 

znamená, že je práve spustená online hodina. 

b. V strednej časti je veľký riadok s nadpisom „Prebiehajúca schôdza“ a v ňom je 

tlačidlo „Pripojiť sa“, na ktoré žiak klikne. 

 

V ďalšej obrazovke si žiak zapne video a zvuk a klikne na „Pripojiť sa teraz“ 
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Tak sa pripojí na dohodnutú online hodinu 

 

3.2 Pripojenie v plánovaný čas 

Učiteľ môže online hodinu naplánovať vopred. Žiak to zistí tak, že klikne na ikonu „Tímy“, vyberie 

si kliknutím tím/triedu a v strednej časti uvidí oznam o plánovanej online hodine (modrý riadok 

s dátumom a časom kedy sa má plánovaná hodina začať) 

 

Žiak klikne v určený čas na modrý riadok a v ďalšej obrazovke klikne na „Pripojiť sa“ 
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V ďalšej obrazovke si žiak zapne video a zvuk a klikne na „Pripojiť sa teraz“ 

4 Odhlásenie z online hodiny 

Počas toho ako prebieha online hodina sa v strednej obrazovke aplikácie pri akomkoľvek pohybe 

myši zobrazí plávajúce menu. Kliknutím na  sa žiak odhlási z online hodiny. 

 

Ďalšie možnosti plávajúceho menu: 

 

Čas trvania online hodiny 

 

Zapnutá/vypnutá kamera 

 

Zapnutý/vypnutý mikrofón 

 

Zdieľanie svojej obrazovky 

 

Iné možnosti 

 

Tímový čet 
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Zoznam účastníkov online hodiny 

 

Odhlásenie sa z online hodiny 

 

5 Zmeny a prehľad histórie zmien 

Táto kapitola je povinná 

Táto tabuľka nie je iba príklad, ale obsahuje všetky meny a revízie dokumentu. 

 

Verzia Dátum 

verzie 

Popis zmien Schválil Cyklus 

zmien 

1v0 2020.04.28 Iniciácia dokumentu Mgr. Jana Hatinová  

     

     

6 Schválenie dokumentu 
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