
Office 365 pro žáky naší školy 

K přihlášení do Office 365 je potřeba školní e-mailová adresa a heslo, které žák získal jedním z uvedených způsobů:  

1. Všichni žáci, kteří měli aktivní účet ve ŠkoleOnLine do 29.3.2020 do 20:00, mají již vytvořený školní e-mail, 

která slouží jako přístup k Office 365 ve tvaru: jmeno.prijmeni@lobkovicovo.cz nebo 

jmeno_jmeno.prijmeni@lobkovicovo.cz (vždy je potřeba použít všechna jména žáka) . Heslo je nastaveno na 

zsLobkovicovo123 

2. Pokud se žák do školy registroval po tomto datu, přišlo mu heslo k přihlášení jako zpráva do ŠkolaOnLine 

(zsLobkovicovo123 – NEBUDE fungovat). E-mail má stejný formát: jmeno.prijmeni@lobkovicovo.cz nebo 

jmeno_jmeno.prijmeni@lobkovicovo.cz (vždy je potřeba použít všechna jména žáka)  

Tímto získávají přístup k Office 365, a mohou využívat aplikace Word, Excel, PowerPoint, OneNote a nyní také 

Microsoft Teams a další nástroje pro výuku. 

Jak se přihlásit do Office 365? 

• Do prohlížeče napsat www.office.com 

• Oranžové tlačítko Přihlásit se 

• Do okna napíšete žákovský školní e-mail 

• Přístupové heslo je zsLobkovicovo123 nebo přišlo přes ŠkolaOnLine 

Pouze po první přihlášení proběhne výzva ke změně hesla: 

Aktualizujte si heslo: 

Zobrazí se zpráva: Je potřeba, abyste si aktualizovali heslo, protože je to poprvé, co se přihlašujete, nebo protože 

platnost vašeho hesla vypršela. 

Nastavte si vlastní heslo pro přihlášení. Po změně hesla se zobrazí výzva Zůstat přihlášen(a)? Doporučujeme  vybrat 

Ne, účet se po zavření prohlížeče sám odhlásí, když to zapomenete udělat sami.  

Pouze při prvním přihlášení musíte ještě vybrat Jazyk aplikace a časové pásmo.  

Pak již můžete zdarma Office 365 používat po celou dobu studia ve škole.  

Při případné on-line výuce budeme hlavně používat Microsoft Teams. Jde o to, abychom se s dětmi navzájem 

propojili a viděli se a slyšeli. K tomu je potřeba udělat několik kroků:  

1. Po přihlášení do Office 365 na levé straně kliknout na fialovou ikonu T s dvěma postavičkami  Teams 

2. Vyběhne výzva ke stažení aplikace – postačí pod tlačítkem kliknout na Použijte webovou aplikaci 

Dále pak nastávají dvě možnosti: 

A) Vyučující žáka přidal do Teamu a tím pádem se mu zobrazí dlaždice se všemi Teamy, do kterých byl již žák přidán.  

B) Žák dostal kód Teamu, do kterého se má přidat 

• V horním pravém rohu je tlačítko Připojit se k týmu nebo vytvořit nový 

• Zde se zobrazí dlaždice s nápisem Připojit se k týmu pomocí kódu 

• Kód zde zadáte a žák bude přidán do konkrétního Teamu (každý Team má unikátní kód)  

 

V případě, že žák heslo zapomene/heslo nefunguje – kontaktuje třídního učitele. 

 


