
 

 

Vážení rodiče, 

dovolujeme si Vás informovat o přechodu na jednotný systém vzdálené výuky pro Vaše 
děti. K tomuto účelu budeme využívat výhradně služeb Office365 od spol. Microsoft.  

Z tohoto důvodu škola zřídila každému žákovi individuální přístupové údaje ke svému 
účtu. Tento osobní účet je rovněž e-mailovou adresou a poslouží dětem až do ukončení školní 
docházky na naší škole. Služby Office365 mají řadu výhod a žáci se je postupně učí ovládat 
v hodinách informatiky i v jiných předmětech v rámci výuky informační gramotnosti.  
Velkou výhodou je centrální balík služeb a zejména jednotný komunikační kanál mezi školou, 
žáky a rodiči. 

Přístupové údaje (e-maily žáků) jsou vytvořeny s ohledem na platnou legislativu o ochranně osobních 

údajů a GDPR. Tvar adresy je akronymem 4 znaků z příjmení a 2 znaků z křestního jména (v ojedinělých 

případech se může lišit) za kterou následuje doména školy @zs-reznickova.cz . Přístupové údaje Vám 

zašle třídní učitel. 

V tuto chvíli je pro nás důležité, aby se žáci mohli spojit prostřednictvím komunikačního 

nástroje TEAMS se svým učitelem a zúčastnit se tak on-line výuky na dálku. On-line verze 

programu je přístupná na adrese: https://teams.microsoft.com – přihlášení provedete pomocí 

e-mailové adresy a hesla. Z hlediska technického vybavení lze použít chytrý mobilní telefon, 

počítač (nejlépe s kamerou a mikrofonem) nebo tablet. Aplikaci TEAMS lze rovněž 

nainstalovat jako samostatnou aplikaci na jakýkoliv operační systém (Android, Apple, 

Windows). 

Důležité! Při prvním přihlášení budete vyzváni ke změně hesla a zřejmě i zadání tel. čísla mobilního telefonu. 

Pokud můžete, zadejte tel. číslo a kontrolním kódem z SMS jej potvrďte. Tento krok je nezbytný pro obnovu hesla 

v případě, že jej zapomenete.  

JAK BUDEME PRACOVAT? 

Vyučující naplánuje on-line výuku, kterou žáci uvidí v kalendáři TEAMS nebo jako zprávu 

ve své e-mailové schránce a v daný čas se připojí. Od rodičů mladších žáků se požaduje, aby 

pomohli svým dětem se k tomuto účtu na uvedené adrese přihlásit a aplikaci spustit. On-line 

výuku s žáky si již řídí vyučující sám. Příručku k aplikaci stáhnete zde... 

Na adrese: https://portal.office.com vstoupíte do portálu služeb Office365, kde mimo 

jiné najdete e-mailovou schránku – aplikace Outlook. O využití žákovského e-mailu Vás 

informuje tř. učitel/ka. 

Jsme si vědomi toho, že není možné v takto krátkém čase garantovat oboustrannou 

spolehlivost on-line výuky, můžeme se však o to společnými silami pokusit a nabídnout dětem 

lepší zážitek z distanční výuky. Rodiče, kteří nejsou schopni zajistit dětem z jakýchkoliv důvodů 

on-line výuku pomocí aplikace Teams, informují o této skutečnosti svého učitele.  

Máte-li jakékoliv technické dotazy, obraťte se na ICT koordinátora školy: 

Mgr. Petr Vitásek, e-mail: vitasek@zs-reznickova.cz 

 

Děkujeme za Vaši podporu!             ZŠ a MŠ Řezníčkova, Olomouc 
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