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Týmy
V záložce týmy uvidíte Vaši třídu,
předměty a konverzaci.
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aktivita
V záložce Aktivita uvidíte všechny
upozornění, označení a změny.
Počet nepřečtených oznámení se
zobrazuje v červeném kruhu.
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aktivita
Kliknutím na záložku aktivita se zobrazí
všechna oznámení jako například označení,
odstranění nebo přidání do skupin.
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aktivita
Pokud Vás například někdo zmíní,
objeví se na Vašem PC upozornění.
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Chat
Nová zpráva se vždy zobrazí jako upozornění. 
Nepřečtené zprávy se zobrazí jako číslo 
v červeném kolečku.
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Chat
Pro jejich přečtění přejděte na záložku „Chat“.
Zde můžete procházet konverzace.
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Chat
Nový chat zahájíte kliknutím na ikonu tužky.

08



psaní zprávy
Pro zahájení psaní zprávy klikněte do pole
„Napište novou zprávu“.
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psaní zprávy
První ikona v panelu psaní zobrazí možnosti písma,
např. tučné, kurzíva a další. Také zde můžete měnit
odrážky a odstavce.
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psaní zprávy
Druhá ikona v panelu psaní dovoluje zprávu označit jako
důležitou či naléhavou.
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psaní zprávy
Třetí ikona v panelu psaní označuje přiložení souboru.
Možnost „Nahrát z počítače“ znamená, že vyberete soubor
např. z plochy Vašeho počítače.
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psaní zprávy
Čtvrtá ikona smajlíku v panelu psaní zobrazí velké množství
emotikonů, které je možné přidat do zprávy.
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psaní zprávy
Pátá ikona GIF v panelu psaní zobrazí různé gify,
mezi kterými je možné vyhledávat.
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psaní zprávy
Poslední ikonou, kterou budete používat, je sada samolepek.
Také je zde možné vyhledávání podle tématu.
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videohovor
Aplikace Teams také nabízí možnost videohovoru
například jako online výuku.

Nový videohovor se Vám vždy zobrazí a je možné
jej okamžitě přijmout nebo nalézt v dané skupině.
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videohovor
Poté se stačí pouze připojit.

Pro zahájení nového videohovoru zvolte možnost
„Sejít se“ a poté „Sejít se hned“ nebo „Naplánovat schůzku“.
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videohovor
Po kliknutí na možnost „Sejít se hned“ se zobrazí toto
okno a při prvním spuštění i toto upozornění. Dbejte
na to, aby byla obě políčka zaškrtnuta.
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videohovor
Takto vypadá základní prostředí videohovorů.
Klikněte do pole „Pozvat uživatele“ a vyhledejte
příjemce hovoru.
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videohovor
Pokud chcete, aby někdo viděl místo Vaší
webkamery nějaký otevřený soubor,
klikněte na tuto ikonu a vyberte otevřený
soubor z nabídky.
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videohovor
Takto můžete snadno vidět například zadání
nebo prezentaci.
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videohovor
Díky programu Teams se můžete i virtuálně přihlásit.
Vaše „zvednutá ruka“ se tak zobrazí ostatním.
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videohovor
Při videohovoru je také možné skrýt/zobrazit chat
(ikona dialogové bubliny) a také skrýt nebo 
zobrazit účastníky (ikona dvou osob).
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videohovor
Ukončení videohovoru provedete červeným 
tlačítkem s ikonou telefonu.

Pokud se chcete k probíhající výuce znovu připojit,
můžete pomocí tlačítka „Znovu připojit“
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váš profil
Kliknutím na ikonu Vašeho profilu zobrazíte řadu dalších možností.
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váš profil
Můžete také nastavit zprávu, která se bude
zobrazovat u Vašeho kontaktu.
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váš profil
Uložené zprávy zobrazíte přes kategorii
„uloženo“.
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váš profil
Ostatní možnosti se týkají hlavně přizpůsobení,
ty si můžete upravit podle svého. Například
lze zvětšit písmo pro příjemnější čtení.
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Posílání souborů
Pro poslání souborů si nejprve otevřete chat
a vyberte konverzaci.
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Posílání souborů
Existují 2 způsoby, jak soubor přiložit ke zprávě.
Prvním je vyhledat si soubor, který chcete poslat
a přetáhnout ho levým tlačítkem myši do chatu.
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Posílání souborů
Druhým způsobem je ikona sponky. Klikněte
na ni a zvolte možnost „Nahrát z počítače“.
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Posílání souborů
Otevře se nové okno, vyhledejte soubor
a klikněte na tlačítko „Otevřít“.

32



Posílání souborů
Až se soubor nahraje, tak k němu můžete napsat
zprávu a kliknout na tlačítko šipky (odeslat).
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Posílání souborů
Pro stažení souboru klikněte na symbol 3 teček
a poté na „Stáhnout“. Soubor se poté stáhne
do složky „stažené soubory“ na vašem počítači.
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Posílání souborů
Při videohovoru se soubory posílají velice 
podobným způsobem. Nejprve klikněte na 
ikonu „Zobrazit konverzaci“, poté můžete
soubor přetáhnout přímo do chatu.

35



Posílání souborů
Můžete také kliknout na ikonu sponky, vybrat
soubor, kliknout na „Otevřít“ a poté na tlačítko
šipky pro odeslání zprávy i souboru.
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Posílání souborů
Stažení souboru je stejné jako v klasickém
chatu. Nejprve klikněte na symbol 3 teček,
poté na „Stáhnout“. Soubor se stáhne
do složky „stažené soubory“.
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Posílání souborů
Všechny souboru uvidíte v aktuálním chatu,
ale jsou také uchovány v záložce soubory
pro snadnější dohledání.
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