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Manuál k užívaniu TEAMS:   1. Ako si vytvoriť a naplniť tím. 

Každý máme Outlook na Doručenú poštu. 

V ľavom hornom rohu je ikona s bodkami a tu má 

každý k dispozícii všetky aplikácie v Office 365. Na 

ikonu stačí kliknúť a vybrať si z ponuky aplikáciu 

TEAMS. 

 

Keď na TEAMS kliknete ponúkne 

sa Vám Vytvoriť nový TEAMS, 

alebo pripojiť na už existujúce 

TEAMS cez kód (alebo link). 

V novej ponuke kliknite na - 

Vytvoriť tím 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ďalej sa vytvorí ponuka kde si vyberiete aký 

druh tímu si vytvoríte. Odporúčam pre 

výučbu pre predmet Class (tie používam ja 

na predmety čo učím na Bc a Mgr  stupni, 

ako aj doktorantov a piplomantov...) 

Pre vedecké a študijné tímy – PLC 

Pre manažovanie katedry, dekanátu a i – 

Staff 

Iné tímy pre vedeckú spoluprácu, pre rôzne iné aktivity – Other. 

 

Po kliknutí na vytvorenie tímu pre Class (predmet) otvorí sa okno, kde napíšete názov tímu a jeho 

stručnú anotáciu. (Ja som tam dala názov pre Seminár z Didaktiky chémie 3 Bc a uviedla som jeho 

stručný popis. Ďalej klikneme NEXT a môžete začať napĺňať študentov, doktorandov, kolegov ako 

 

 

 

 



členov tímu. Je to jednoduché, lebo stačí vedieť  priezvisko a meno a keď ho píšete, hneď sa objaví 

ponúknuté meno (mená) a len si vyberiete to správne a stlačíte Add  a tak opakujete pridávanie 

členov tímu pre všetkých Vašich študentov (študenti aj učitelia sú v AIS a všetci čo majú prístupy do 

AIS majú aj prístupy do TEAMS.  Ten kto vytvára tím je automaticky majiteľom tímu (učiteľ), ostatní 

sú členovia tímu.  

 

Po naplnení všetkých členov tímu máte už tím a môžete v ňom 

robiť ako vidíte v tíme AR2019/2020_DCH 

 

 

2. Ako pracovať v TEAMS 

Na ľavej strane – vertikálne je ponuka na: 

Aktivity, Chat, Zoznam TEAMS, Pridelené 

úlohy (aktivity), Kalendár, Video hovor, 

Súbory a i. 

Hore – horizontálne je ponuka na: 

Všeobecný kanál, multifunkčná pošta 

(komunikácia v reálnom čase), Poznámkový 

blok k predmetu (kde si študenti aj učiteľ 

môžu písať poznámky k prednáška, 

súborom, tvorivé nápady...) Pridelené úlohy 

(aktivity), Hodnotenie úloh a aktivít. 

Keď si pri názve tímu kliknete na 3 bodky 

Dostávate ponuku kde môžete Manažovať tím,  
pridať pridať kanály (Materiály na prednášku 
a seminár, Sylabus, Kanál pre hostí a i. , pridať  
člena tímu, opustiť tím, editovať tím, získať 
prepojenie na tím (veľmi dôležité), manažovať  
tagy a odstrániť tím. 
 

 

 

 

 

 

 

 



V predmete si vytvoríte kanály (Add 

Channel) ktoré potrebujete. Napr. 

Materiály pre prednášky a semináre, 

kde potom pod Súbormi (Files) naplníte  

postupne materiálmi pre samoštúdium 

pre aktivity na seminár a i. (Ja mám 

v kanály urobené Záložky na  jednotlivé 

týždne výučby a v nich nahraté 

konkrétne 

súbory. 

 

 

 

 

Veľmi dobrá aktivita je prideľovanie úloh a aktivít -Assignments a hodnotenie študentov Grades. 

Majiteľ tímu (učiteľ) môže vytvárať zadania, 

aktivity pre študentov, kliknutím na Create 

(vytvor). Môže vytvoriť zadanie úlohy, alebo 

aktivity, alebo vytvoriť test a tiež vychádzať už 

z existujúcich úloh.  

 

 

 

 

 

Po výbere Assignment – môže učiteľ zadať 

úlohu, alebo aktivitu, kde zadá názov, 

inštrukcie. Pridať informačné zdroje, 

prideliť body za aktivitu. Novinkou je 

vytvorenie Add Rubric – vytvoriť 

formatívny nástroj hodnotenia práce 

študenta (hodnotiaca tabuľka).  

Úloha, alebo aktivita môže byť pre 

všetkých študentov, alebo rôzne 

aktivity pre rôzne skupiny študentov 

(All students). Posledné čo definuje 

učiteľ je dátum a čas do kedy musia 

študenti nahrať svoje výstupy do 

TEAMS. Aktivitu, alebo úlohu môže 

učiteľ kedykoľvek editovať. Vytvorenú 

aktivitu treba uložiť – Save. 

 

 

 

 

 



Po uplynutí termínu odovzdania úlohy, učiteľ môže vidieť nahraný výstup od študenta (keď klikne na 

meno študenta, môže mu dať hneď spätnú väzbu (Feedback), komentár a priradiť body. 

 

Vo všeobecnom kanály je ešte ikona Grades (pridelené body), kde učiteľ vidí všetky získané body za 

všetky zadania u každého študenta 

a môže ich exportovať do Excelu ako 

výstup pre študentov. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Ako sledovať prácu študentov  

Ak učiteľ chce vidieť ako študenti 

pracujú so zadaniami ako študujú 

materiály, ako sú aktívní, má na to 

v ponuke pri názve tímu kliknutím na 

bodky Manage team – správa tímu, 

kde má analytiku v tíme – Analytics – 

kliknutím na túto ikonu dostane 

štatistické informácie o aktivite 

študentov za 7 dní za mesiac atď. 

 

 

 

  

 

 



 

 

 

Ďalej máme ešte ikonu App, t,j, aké aplikácie 

môže študent a učiteľ využívať v tímovej 

práci. Po kliknutí na App vidíme tie App, 

ktoré používam v danom tíme, ale zároveň 

môžeme si kliknutím na More Apps  stiahnuť 

do tímu ďalšie úžitočné aplikácie:  čítačka QR 

kódov, MindMeister, Adobe Sign, Glossary, 

WebEx, Streem, Wikipdia Search, SignNow 

.... 

App sa dajú triediť 

a vyhľadávať aj podľa 

určitých oblastí (ľavá ponuka 

na triedenie App). 

 

 

 

 

 


