
Vážení rodičia, 

Vytvorili sme vášmu dieťaťu školské konto Office 365. Prečítajte si tento text a dozviete sa, čo 

treba urobiť, aby ste ho mohli využívať a prečo ho budete potrebovať. 

V rámci Office 365 Education získavate: 

• školské e-mailové schránky s kapacitou 50 GB pre každého používateľa, kalendár a kontakty; 

• ukladanie a zdieľanie súborov (Cloud) s kapacitou 1 TB (1000 GB) pre každého používateľa; 

• online verzie balíka Office vrátane Wordu, Excelu, PowerPointu a ďalších aplikácií; 

• neobmedzené online schôdze „teams“. 

Konto budete hlavne potrebovať na prípadné dištančné vzdelávanie 

– online hodiny pomocou aplikácie MS Teams.  

Jediné, čo sa od vás teraz vyžaduje, je prihlásiť sa a tým „aktivovať“ svoje konto. 

Prihlasovacie údaje, ktoré dostanú vaše deti v škole, sú zároveň aj ich „školské e-mailové schránky“. 

Či využijete svoju novú školskú e-mailovú schránku, je vaša vec - nemusíte.  Prihlasovacie údaje 

budete ale potrebovať na prihlásenie do aplikácie MS Teams, ktorú budeme používať, ak sa 

náhodou bude opakovať situácia, keď budú školy zatvorené a budeme sa učiť „na diaľku“. 

Prihlasovacie údaje si budete pamätať ľahko... je to meno a priezvisko (bez medzier a bodiek, bez 

mäkčeňov a dĺžňov...)  „zavináč“ zspieninska27.sk.  

Nemusíte, ale môžete písať veľké písmena.  

Janko Mrkvička má napríklad prihlasovacie meno: jankomrkvicka@zspieninska27.sk 

alebo ak chce tak  

JankoMrkvicka@ZSPieninska27.sk – je to jedno. 

Žiaci, ktorí majú viac mien, majú prihlasovacie údaje zjednodušené (druhé meno sa nepoužilo).  

Názov svojej schránky a heslo dostanú žiaci od svojich 

triednych učiteľov. 

 

 

Keď ich budete mať, postupujte podľa tohto návodu:  



1. Zadajte v prehliadači (Chrome, Firefox, Opera...) adresu www.office.com a kliknite na prihlásiť sa: 

 

 

2. Zadajte svoje prihlasovacie meno v tvare vasemenoapriezvisko@zspieninska27.sk  (odpíšte 

z lístočka, ktorý dostanete) a kliknite na ďalej. 

http://www.office.com/
mailto:vasemenoapriezvisko@zspieninska27.sk


 

 

3. Zadajte heslo (je na lístočku), potom kliknite na prihlásiť sa. 

 

4. Budete si musieť zmeniť heslo – vyberiete si vlastné. 



 

Do položky „aktuálne heslo“ patrí heslo z lístočka, potom zadajte dvakrát to isté nové heslo, ktoré si 

vyberiete. Nové heslo musí mať aspoň jedno veľké písmeno, jednu číslicu alebo iný znak (bodku, 

hviezdičku...) a dĺžku aspoň 8 znakov. Kliknite na prihlásiť sa. 

 

5. Ak pracujete na svojom počítači a ak chcete, aby vás systém už „neobťažoval“ s prihlasovaním, 

„zaškrnite“ viac to nezobrazovať a potvrďte Áno. Ak sa prihlasujete z cudzieho (napr. kamarátovho, 

školského...) počítača, kliknite na Nie. 

 

6. Úvodné privítanie... môžete ho zavrieť, ale ak máte čas, prečítajte si... 

 

 

7. Ak sa všetko podarilo, tak by ste mali vidieť toto: 



 

Sú to aplikácie, ktoré môžete/nemusíte používať. 

 

8. Hotovo... Na konci práce, sa patrí odhlásiť. Nemusíte, ak sa jedná o súkromný počítač. Ak sa ale 

chcete odhlásiť, kliknite vpravo hore na kruh s vašimi iniciálkami a potom na Odhlásiť sa. 

 

9. A to je všetko... treba si zapamätať (v najhoršom prípade zapísať) vaše prihlasovacie údaje 

(emailovú adresu a heslo, kt. ste si zvolili). Ak ich zabudnete, dajú sa obnoviť, treba prísť za mnou. 

10. Ako sa používa aplikácia MS Teams a ako môžete využiť aplikáciu aj v telefóne žiakom vysvetlia 

vyučujúci. 

 

S pozdravom, 

I. Altman 


