Potrebuješ prihlasovacie údaje: emailovú adresu školy (@zsstefanikalc.sk) a heslo.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1) Na počítači spusti https://www.office.com/. Klikni na prihlásiť. (Ak si už niekedy bol prihlásený, ponúkne ti tvoje
kontá - zvoľ Použiť iné konto).

2) Zadaj emailovú adresu napr. slovak1@zsstefanikalc.sk

3) Zadajte heslo

4) Zobrazí sa tvoje konto na office 365, klikni na
všetky aplikácie a následne na MS Teams.

5) Klikni na Prevziať aplikáciu pre systém Windows (ak požívaš prehliadač Google Chrome alebo MS Edge môžeš
pokračovať aj cez web)

6) Zvoľ si miesto kde chceš aby sa ti uložil inštalačný balík a Klikni na uložiť súbor
7) Na zvolenom mieste sa Vám objaví takáto ikona

8) Klikni na ňu a spustíš inštaláciu.
9) na ploche počítača sa vytvorí ikona aplikácie MS Teams. Po spustení aplikácie buď budeš automaticky prihlásený,
alebo vyzvaný na prihlásenie.

10) Ak si sa úspešne prihlásil - uvidíš v krúžku iniciály svojho mena a prie
zviska. Klikni na krúžok, zvoľ Settings a nastav si Slovenčinu.

11) V záložke Kalendár sú naplánované tvoje online hodiny.

12) Klikni na hodinu a zvoľ Prihlásiť sa - Join. Budeš sa vidieť a počuť so spolužiakmi a vyučujúcim. Nezabudni si
zapnúť kameru a mikrofón. Všetko potrebné pre prácu na hodine ťa už potom naučí vyučujúci.

13) Do tvojej pošty v outlooku ti budú chodiť pozvánky na hodinu. Dostaneš sa k nim po kliknutí na Pripojiť sa ku
schôdzi Microsoft Teams.

14) Ak z jedného počítača pristupujú viacerí užívatelia k aplikácii MS Teams, je potrebné sa po ukončení odhlásiť. Klikni
na malú šípku, cez ktorú sa dostaneš k spusteným programom, klikni pravým tlačidlom myši na malej ikonke MS Teams,
zvoľ odhlásiť - Sign-out. Vždy pri spúšťaní aplikácie nezabudni skontrolovať, kto je prihlásený.

12) K Ms Teams sa môžeš pripojiť aj cez mobil. V obchod play alebo APP STORE si stiahni aplikáciu MS Teams a
prihlás sa.

