Školní licence

MS Office 365

Od společnosti Microsoft jsme získali školní licenci Office 365 A1 pro studenty
a pro zaměstnance školy.
Tuto licenci mohou uživatelé ZDARMA využít na domácích počítačích (PC, Mac,
tabletech s Windows nebo se systémem Android, tabletech iPad a většině mobilních
zařízení). Po ukončení docházky na naši školu (resp. po ukončení zaměstnaneckého
poměru) je licence v Office 365 uživateli odebrána.

Jak lze využít MS Office 365?
 jako moderní a flexibilní řešení při distanční výuce nebo přípravě na vyučování
 webové aplikace Word, Excel, PowerPoint pro tvorbu zápisků, referátů,
vypracování úkolů,…
 OneNote (poznámkový blok)
 Teams (spolupráce v rámci třídy nebo předmětu, online výuka/hovory)
 Outlook (schránka velikosti 50 GB, možnost vzájemné emailové komunikace:
emailová adresa = uživatelské jméno)
 OneDrive (prostor na cloudovém disku o kapacitě 1 TB, sdílení dokumentů)
 MS Forms (online testy, kvízy, dotazníky)

Přístup do MS Office 365 pro žáky






spusťte webový prohlížeč (Microsoft Edge , Google Chrome)
přejděte na www.office.com, klikněte Přihlásit se
zadejte uživatelské jméno ve tvaru zak.prijmeni.jmeno@skolaslatina.cz
zadejte heslo (obdržíte v úterý 3.11. na Bakaláře rodičů)
při prvním přihlášení budete vyzváni ke změně hesla. To musí být silné
(minimálně 8 znaků, alespoň jedno malé a velké písmeno, číslice a speciální
znak)
 při výzvě „Musí se zadat další informace“ klikněte na Další, poté zvolte svůj
mobilní telefon nebo i soukromý email, zvolte Nastavit nyní a zadejte
potřebné údaje. Tím budete mít možnost sami si restartovat heslo v případě
jeho ztráty.
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Online výuka (hovory)
 poslouží dítěti především k možnosti ptát se a komunikovat s učitelem
v daném čase , učiteli k vysvětlení nového učiva, upřesnění úkolů zadaných
přes Bakaláře,…
 od pondělí 9.11. pro žáky 2. stupně, rozvrh zveřejníme na webových
stránkách školy do 6.11.; je na rozhodnutí a možnostech žáka, zda se k online
hodině připojí (jsme si vědomi toho, že online hodiny kladou vysoké nároky na
vybavení domácnosti IT technikou). Splnění zadaných úkolů však je
pro každého povinnost (jako doposud).
 bude probíhat v aplikaci MS Teams
 jak se spojit?
o přímo na webu v účtu MS Office 365 - klikni vlevo nahoře na 9 teček,
vyhledej ikonu s písmenem T
o stáhni aplikaci MS Teams do svého domácího počítače nebo
do mobilního zařízení se systémem iOS nebo Android
https://www.microsoft.com/cs-cz/microsoft-365/microsoftteams/download-app

Ostatní výuka - nadále tak, jak doposud – přes Bakaláře
Bakaláři i nadále slouží stávajícím účelům (elektronická
knížka, Komens, modul domácí úkoly,…).
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žákovská

