
 

 

  

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MICROSOFT TEAMS 
VZDÁLENÁ SPOLUPRÁCE PRO KAŽDÉHO, KDEKOLI 
VYUČUJTE TAK, JAK JSTE ZVYKLÍ 

Chceme pomoci školám a kantorům, kteří si nevědí rady 
se vzdálenou organizací práce a výukou. Osvojte si nástroj, 
který dovolí Vaší škole efektivně fungovat. V Teams mohou 
na dálku komunikovat učitelé s žáky, učitelé mezi sebou 
nebo s vedením školy i s kýmkoliv z venčí. Všichni mohou 
bez problémů spolupracovat, vytvářet obsah a sdílet 
zdroje z jediné jednoduché platformy, která je i pro Vaši 
školu dostupná ZDARMA.   

Microsoft Teams je centrální bod, který přenáší konverzace, vzdělávací obsah a aplikace  
do jednoho místa a je součástí služby Office 365 pro vzdělávací organizace.  

Uživatelské prostředí je jednoduché a kompletně v češtině. Není vyžadována žádná 
investice do IT, jednoduše využijte, co již máte.  

Jak Vám pomůžeme?  
Zajistíme licence, zdarma zaškolíme a kompletně 
pomůžeme s konfigurací.   

Co budeme potřebovat, abychom  
u Vás Teams nastavili?   
Seznam tříd, matici učebních předmětů, seznam učitelů  
a žáků, kontakt na IT správce nebo pověřenou osobu, 
která má alespoň elementární znalosti o IT.  

Co potřebujete Vy?  
Stačí pouze rozumné připojení k internetu a PC ideálně  
s kamerou. Podporovány jsou i tablety a telefony.   

Co to bude stát?  
Nic, DATASYS pomáhá a licence Microsoft Teams jsou  
pro školy zdarma. 

Ukázky a odpovědi týkající se otázek práce s nástrojem 
najdete na www.skolanadalku.cz 
 

TEAMS JE FUNKČNĚ BOHATÝ 

▪ Pružné sestavení výukových týmů 
(dle tříd nebo i menších skupin).  

▪ Jednorázovou výuka i opakované 
kurzy dle pravidelného rozvrhu.  

▪ V rámci výuky nejen přenos hlasu, 
volitelně i obraz z kamery.  

▪ Možnost výuku nahrát a vystavit  
k pozdějšímu shlédnutí.  

▪ Možnost sdílení obrazovky PC 
(obvykle učitelem).  

▪ Možnost tvořit a vyhodnocovat 
dotazníky/testy.  

▪ Plus množství dalších užitečných 
funkcí. 

Distanční výuku lze takto rozjet 
během pouhých pár dnů. 

Slučte konverzace, učební obsah, 
úkoly i aplikace na jedno místo  

a transformujte Vaši výuku  
v moderní a zábavný zdroj poznávání.  

 
 

Neváhejte a kontaktujte nás  
co nejdříve na 

skola@datasys.cz 

 

 
 


