
Poděkování ředitele školy  
Vážení rodiče, maminky a tatínkové našich žáků! 

Rád bych Vám poděkoval za Vaše úsilí, péči a snahu, kterou jste projevili po celou dobu 
distanční výuky. Uvědomuji si, že to pro Vás, stejně jako pro nás, bylo náročné období!  

Přeji Vám, i Vašim dětem, abyste spolu prožili krásné léto, a pevně věřím, že se v září všichni 
setkáme v plné síle.  

Ministerstvo nás v tuto chvíli ujišťuje, že už by (v případě druhé vlny) nesahalo k plošnému 
uzavírání škol. Budeme tedy doufat. 

Ještě jednou Vám všem veliký dík za součinnost a krásné léto! 

Mgr. R. Cvach (ředitel školy) 

 

Instrukce k přihlášení se do žákovského účtu Microsoft 
Abychom byli ještě lépe připraveni, na případnou další vlnu distanční výuky, zasíláme Vám již 
dříve slíbené přístupy do nově zřízených žákovských účtu Microsoft. O tom, k čemu bude 
žákovský účet sloužit, jsme Vás již informovali emailem, i na stránkách školy. Ale stručně 
řečeno, k efektivnějšímu zajištění případné další distanční výuky, ke komunikaci 
s vyučujícími, a to vše třeba i při nemoci žáka apod. 

Co zajistila škola: 

• Zřídila službu Microsoft pro naši školu. 
• Vytvořila žákovské účty a emaily pro všechny žáky, zatím kromě budoucí první třídy. 
• Nastavila třídy, skupiny a přístupy. 
• Rozeslala Vám základní přihlašovací údaje. 

 

Potřebné kroky z Vaší strany: 

Dle níže uvedené instrukce se prosím pokuste s vaším dítětem přihlásit do školou zřízeného 
účtu. Rovněž si tam můžete zkusit to, co popisujeme níže v instrukci. Posíláme úmyslně před 
prázdninami, abyste na to měli čas a klid, třeba v nějaké volné chvilce. Pokud by Vám něco 
nešlo, nebo byste potřebovali poradit, napište mi na reditel@zsborek.cz, a pokusím se Vám 
pomoci, pokud budu vědět.  

Instrukce 

1) Od třídní učitelky obdržíte email, ve kterém bude: 
a) nově vytvořený email vašeho dítěte (když máte sourozence, bude jich více). Tento 

email je přihlašovacím jménem do vytvořeného žákovského účtu Microsoft; pokud 
máte sourozence, je nutné přihlášení provést pro každé dítě zvlášť! 
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b) heslo, které zadáte jen při prvním přihlášení! Účet Microsoft Vás pak sám vyzve 
k vytvoření vlastního hesla (někam si poznamenejte!)! 

2) Na stránce www.zsborek.cz kliknete v horní liště na heslo „Microsoft 365“. 
3) Po rozkliknutí budete postupně vkládat: uživatelské jméno (to je ten email žáka), 

prvotní heslo (zaslané paní učitelkou), a budete hned vyzváni k vytvoření nového 
vlastního hesla (to prosím učiňte)! 

4) Po přihlášení uvidíte, pro Vás v tuto chvíli nejdůležitější, aplikaci „Outlook“. Stručný 
návod pro správu a práci s touto aplikací zasíláme v samostatné příloze.  

5) V samotném prostředí uvidíte i další aplikace. Nepokoušejte se je stahovat do PC, 
zdarma jsou pro nás v online variantě.  

6) Pouze aplikaci „Teams“ si můžete do počítače nainstalovat, je to doporučeno a 
umožněno“ najdete zde: https://www.microsoft.com/cs-cz/microsoft-365/microsoft-
teams/download-app  Je to aplikace pro zajištění lepší komunikace, než je Skype. Po 
nainstalování Teams do vašeho PC, se do aplikace přihlásíte již novým žákovským 
účtem Microsoft (tedy emailem dítěte a Vámi změněným novým heslem). 

Při jakékoli potřebě se dostat na email dítěte nebo do účtu Microsoft, můžete opakovaně 
využívat hlavní webovou stránku školy, kde je okénko „Microsoft 365“. V případě 
neodhlašování se, budete online stále. V případě sourozenců je potřeba vždy přepnout účet.  

 

Minimální požadavky na fungování ve Vašem zařízení 

Vzhledem k tomu, že aplikace Office365, kterou budou žáci využívat je pouze on-line aplikací, tak jako HLAVNÍ/ 
důležitý parametr je: rychlost a stabilita internetu. V současné době to splňuje většina poskytovatelů internetu 
(Starnet, O2,...). Můžeme uvést 20Mbps/20Mbps. 
Podporovaný operační systém: Win7/ Win10 
Paměť: 4 GB 
Pokud používáte notebook, tak ve všech zařízeních jsou: webová kamera + zvuk. 
U stolních PC bude do budoucna potřebné dokoupit webovou kameru. Ta by měla mít min. rozlišení 0,3 Mpx – 
minimální požadavek na střední úroveň kvality. Rychlost snímání videa: 20 – 30 FPS (snímků za vteřinu). Dále by 
PC měl mít zvukovou kartu a reproduktory (v případě, že reproduktory již nejsou vestavěné v PC). Je to 
podobné jako dosud při Skype. 
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