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1 ÚVOD 

Pokud jste již obdrželi lísteček s přihlašovacími údaji do školního e-mailu, pročtěte si, 

prosím, pozorně tento návod, který Vás seznámí s používáním e-mailu a s přihlášením do 

školních počítačů včetně jejich obsluhy. 
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2 PRÁCE SE ŠKOLNÍMI POČÍTAČI 

Tato kapitola Vás seznámí s přihlášením do školních počítačů a s jejich následnou 

obsluhou. 

2.1 První přihlášení – změna hesla 

Po zapnutí libovolného školního počítače budete vyzváni k přihlášení pomocí 

unikátního uživatelského jména a hesla. Každý žák má vlastní uživatelský účet, který bude 

používat po celou dobu studia. Tyto účty jsou platné ve všech počítačích ve škole (kromě 

notebooků). Přihlašovací jméno je stejné jako jméno e-mailové adresy (zjistíte z lístečku), jen 

bez zavináče a části za ním. Máte-li tedy adresu e-mailu např. dvorakj@ekodom.cz, Vaše 

přihlašovací jméno do počítače bude pouze dvorakj. Přihlašovací jméno se většinou skládá 

z příjmení a prvního písmena křestního jména (vše bez diakritiky, interpunkc, psáno 

dohromady), neplatí to však vždy (např. jsou-li ve škole dvě osoby se stejným jménem).  

Heslo pro Vaše první přihlášení je O111111a. Po zadání tohoto hesla a Vašeho 

unikátního přihlašovacího jména budete vyzváni ke změně prvotního hesla na heslo vámi 

určené. Zvolte takové, které si budete dobře pamatovat. Heslo musí splňovat základní 

požadavky na bezpečnost – musí obsahovat: 

a) alespoň 8 znaků, 

b) alespoň jedno velké písmeno, 

c) alespoň jedno malé písmeno, 

d) alespoň jednu číslici, 

e) nesmí obsahovat část Vašeho jména a příjmení, např. Michal Dvořák si nemůže 

zvolit heslo Michal01. 

Nebude-li Vámi zadané heslo tyto požadavky splňovat, budete vyzváni k jeho 

opakovanému zadání, dokud nezvolíte takové, které tyto požadavky bude splňovat. 

2.2 Zobrazení ikony počítače na ploše 

Pro práci s počítačem bývá dobré mít na ploše zobrazenou ikonu počítače, v níž 

uvidíme disky, na které budeme ukládat své soubory. Ikonu počítače na ploše zobrazíme 

následujícím způsobem: 
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 klepneme na tlačítko Start, 

 klepneme na Průzkumník souborů, 

 v levém sloupci najedeme na Tento počítač a levým tlačítkem myši jej 

přetáhneme na plochu. 

 

2.3 Ukládání souborů – síťové disky 

V nabídce Počítač má každý žák k dispozici tři síťové disky: 

Disk H (Home) slouží k ukládání všech souborů, které žák při výuce potřebuje. 

Veškeré své soubory tedy umisťujte na tento disk, nikoli na plochu, do dokumentů ani 

nikam jinam!!! Budete tak mít svá data k dispozici na kterémkoli PC ve škole. Tato data 

zároveň uvidíte pouze Vy, nikdo jiný. 

Soubory, které uložíte jinam, mohou být smazány, jelikož tím narůstá kapacita profilu 

a následně se výrazně zpomaluje proces přihlašování. Své soubory tedy ukládejte výhradně 

na disk Home!!! 

Disk P (Public) slouží učitelům pro zadávání příkladů, popř. jiných souborů, které 

chtějí žákům předat. Každý vyučující má na tomto disku složku se svým příjmením, do které 

bude soubory, které chce předat žákům, ukládat. Žáci nemohou z tohoto disku nic mazat, ani 

na něj nic ukládat. 
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Disk W (Work) slouží žákům pro odevzdávání příkladů vyučujícímu. Všichni vyučující 

zde mají opět složky se svým příjmením, do kterých budou žáci své práce ukládat. Vyučující si 

je odtud bude moci stáhnout a poté smazat. 

2.3.1 Ukládání souborů na disk W – DŮLEŽITÉ!!! 

Při ukládání souborů na disk Work (soubory, které ukládáte učitelům) je nutné 

dodržet následující pokyny. Čtěte, prosím, POZORNĚ, jelikož při nedodržení těchto pokynů 

se vyučujícímu uloží místo Vámi vytvořeného souboru prázdný soubor! 

Disk Work je nastaven tak, aby sem žáci mohli cokoli uložit, ale už tyto soubory 

nemohli měnit. Je tomu tak z důvodu zabránění pozdějších nedovolených úprav souborů, 

např. souborů s testy.  

Všechny běžné programy, se kterými při výuce pracujeme, však fungují tak, že při 

ukládání nejprve vytvoří prázdný soubor a ten následně naplní daty. Problém je ale v tom, že 

(jak bylo již výše zmíněno) žáci nemají právo na disku Work měnit soubory. Budete-li tedy 

pracovat např. v tabulkovém kalkulátoru MS Excel a uložíte soubor z tohoto programu 

rovnou na disk Work, vytvoří Excel na tomto disku nejprve prázdný soubor, ale ten už daty 

nenaplní, jelikož na změnu souborů už nemáte oprávnění. Výsledkem by tedy v tomto 

případě byl prázdný soubor!!! 
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CHYBA – soubor nemůžeme ukládat přímo 

z aplikace na disk Work 
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Při ukládání tedy zvolte následující postup: 

 Z aplikace, ve které pracujete (např. MS Excel), uložte soubor nejprve na Plochu 

(nyní můžete použít plochu, jelikož soubor z ní stejně za okamžik odstraníte). Zde 

se soubor uloží správně tak, jak jste ho vytvořili (včetně obsahu souboru). 

 Pomocí ikony Počítač si otevřete složku na disku Work, do které potřebujete 

soubor z Plochy uložit. 

 Na ploše klepnete na požadovaný soubor pravým tlačítkem a zvolíte možnost 

Vyjmout. Následně klepnete do požadované složky na disku Work opět pravým 

tlačítkem a zvolíte možnost Vložit. Tím se celý vytvořený soubor přesune z plochy 

do požadované složky na disk Work. 

 

SPRÁVNĚ – soubor uložíme nejprve na plochu 
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O tom, zda se Vám podařilo soubor na disk Work správně uložit, se můžete 

přesvědčit, podíváte-li se na jeho velikost. Má-li Váš soubor velikost 0 kB, je prázdný (špatně 

uložený). Má-li Váš soubor velikost větší než 0 kB, je uložen správně. 

Poté jej z plochy vyjmeme 

A vložíme na disk Work 
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2.4 Ukončení práce na PC 

Práci na školních počítačích můžete ukončit dvěma způsoby – vypnutím PC či 

odhlášením. Vyučující Vám většinou řekne, kterou z těchto variant máte zvolit. Počítač se 

vypne klepnutím na tlačítko Start a výběrem možnosti Napájení a Vypnout. Při vypínání PC 

nikdy nevypínejte monitor! 

 

Pro odhlášení klepněte též na tlačítko Start, dále v levém horním rohu kliknete na své 

jméno a zvolíte možnost Odhlásit se. Počítač tak zůstane zapnutý, pouze se odhlásíte 

z Vašeho účtu a k počítači se bude moci přihlásit jiný uživatel. 
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Budete-li mít na počítači nedokončenou práci a budete-li od něj potřebovat odejít 

pouze na okamžik, po který víte, že k počítači nebude potřebovat přístup někdo jiný (např. 

o přestávce při předmětu vyučovaném ve dvouhodinovém bloku), máte možnost počítač 

uzamknout a to klepnutím na tlačítko Start, dále na Vaše jméno v levém horním rohu 

a výběrem možnosti Zamknout. Účet se tímto neodhlásí, ale pouze bude vyzývat k zadání 

Vašeho hesla. Až tak učiníte, budete se moci vrátit opět ke své práci. 

 

POZOR - Opustíte-li počítač bez vypnutí, odhlášení či uzamknutí, riskujete, že 

k počítači přijde někdo jiný a bude provádět změny ve Vašem účtu (neoprávněná osoba Vám 

může např. smazat data z domovského adresáře Home). 

2.5 Univerzální účet student 

Pokud by náhodou někdo heslo zapomněl, bude se moci přihlásit na univerzální účet 

s přihlašovacím jménem student a heslem O111111a. V tomto účtu sice uvidíte všechny 

síťové disky, ale obsah disku Home může vidět každý, kdo se na tento účet přihlásí. Uložíte-li 

si tedy pod tímto účtem na disk Home soubory, může je zobrazit, v horším případě i odstranit 

nebo změnit, kdokoli.  

Z tohoto důvodu používejte univerzální účet student pouze v nejnutnějších 

případech a co nejdříve po zapomenutí hesla svého účtu si nechte heslo resetovat (viz 

kapitola Zapomenuté heslo). 
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3 PRÁCE SE ŠKOLNÍM E-MAILEM 

Tato kapitola Vás seznámí s prvotním nastavením školního e-mailu a s jeho 

následným používáním. 

3.1 První přihlášení – změna hesla 

Pro přihlášení do e-mailu navštivte stránky školy a v pravé části horní nabídky 

klepněte na odkaz E-mail. 

  

Otevře se okno portálu Office 365. Zde se přihlásíte pomocí uživatelského jména 

a dočasného hesla (obojí zjistíte z lístečku). Jelikož toto heslo je pouze dočasné, budete po 

jeho zadání vyzváni ke změně hesla na Vaše 

trvalé. Heslo musí opět splňovat základní 

požadavky bezpečnosti. Doporučujeme 

zvolit heslo stejné jako heslo pro 

přihlašování do PC, není to ale nutností. 

Poté se přihlaste klepnutím na tlačítko 

Aktualizovat heslo a přihlásit. 

Prostřednictvím těchto stránek se na e-mail 

budete přihlašovat po celou dobu studia, již 

však se svým heslem. Zapomenete-li heslo, 

je nutné nechat si je resetovat (viz kapitola 

Zapomenuté heslo). 
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Office 365 nabízí kromě e-mailu i další služby. Tyto služby vidíme po kliknutí na ikonu 

čtverečků v levém horním rohu obrazovky. My pro vstup do pošty zvolíme odkaz Pošta. 

 

Nyní musíme (opět pouze při prvním přihlášení), zvolit časové pásmo a klepnout na 

tlačítko Uložit. Vybereme časové pásmo (UTC+01:00) Praha, Bratislava, Budapešť, Bělehrad, 

Lublaň. 
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Po tomto kroku se již dostaneme do pracovního prostředí e-mailu. Každý z Vás má 

jistě zkušenosti s ovládáním svého soukromého e-mailu. Prostředí toho školního je velmi 

podobné Vašemu soukromému e-mailu, proto věříme, že Vám jeho obsluha nebude činit 

žádné větší problémy. 

3.2 Kontakty na vyučující 

Kontakty na vyučující naleznete na webu školy v sekci Pedagogický sbor u profilů 

jednotlivých vyučujících. Podívat se můžete také na kompletní seznam všech zaměstnanců 

v sekci Dokumenty na webu školy. 

3.3 Kontakty na žáky 

Kontakty na jednotlivé žáky a studenty najdete přímo při psaní nové zprávy kliknutím 

na tlačítko Komu. Objeví se okno, v jehož levé části klepneme na dvojitou šipku, a zvolíme 

možnost All Users. Objeví se seznam všech žáků i zaměstnanců školy. Chceme-li napsat 

zprávu vybranému kontaktu, jednoduše na něj dvakrát poklikáme. 
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3.4 Kancelářský balík MS Office na doma 

S Vaším školním e-mailem, respektive s Vaším účtem na portálu Office 365 je spojená 

možnost nainstalovat si doma a po dobu studia využívat na Vašem soukromém počítači 

kancelářský balík MS Office se školní licencí, která je spojená s Vaším účtem v portálu Office 

365. Pro instalaci balíčku Office se přihlaste do školního e-mailu a na úvodní stránce klikněte 

na tlačítko Instalace aplikací a následně zvolte možnost Aplikace Microsoft 365. 

 

3.5 Další nastavení 

V této kapitole naleznete rozšiřující informace, jejichž znalost není nutná pro běžné 

používání e-mailu. Většina z Vás tedy může tuto kapitolu přeskočit. Tyto informace naleznete 

také na webu školy v informacích pro žáky a studenty. 

3.5.1 Údaje pro nastavení e-mailového klienta 

Používáte-li e-mailového klienta (např. MS Outlook), zde jsou údaje nutná pro jeho 

nastavení.  

Protokol Název serveru Port Šifrování 

POP3 outlook.office365.com 995 SSL 

IMAP4 outlook.office365.com 993 SSL 

SMTP smtp.office365.com 587 TLS 

3.5.2 Přesměrování školního e-mailu na soukromý 

Školní e-mail je možné nastavit tak, aby se kopie doručených zpráv přeposílaly na Váš 

soukromý e-mail. Pro nastavení této funkce postupujte následovně: 

1. Přihlaste se do rozhraní Office 365 a přejděte do e-mailu kliknutím na tlačítko 

Outlook. 

2. V pravém horním rohu klepněte na Nastavení (ikonka ozubeného kola) vedle 

Vašeho jména a příjmení. Následně klepněte na odkaz Možnosti. 
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3. Nyní vyberte (v horní části okna) možnost Připojené účty. Do textového pole 

Předávání napište e-mail, na který se mají kopie doručených zpráv přeposílat. 

Nastavení potvrďte kliknutím na tlačítko Začít předávat dál (pod tímto textovým 

polem). 

I po případném nastavení přesměrování e-mailů používejte, prosím, pro odesílání 

oficiální pošty (týkající se školy) školní e-mail. 

3.5.3 OneDrive 

Chcete-li používat cloudové úložiště OneDrive spojené s Vaším školním e-mailem, 

podívejte se na videonávod, který Vás seznámí s jeho instalací a zprovozněním. Videonávod 

naleznete na: http://www.oadomazlice.cz/dokumenty/SkyDrive.html. 

Stažení OneDrive: 

32 bit:  

https://c2rsetup.officeapps.live.com/c2r/download.aspx?ProductreleaseID=GrooveR

etail&language=cs-cz&platform=x86&token=3V9N8-W93CC-FQPB8-Y9WVF-

TVGJ3&TaxRegion=PR&Source=OLSFCRequest&version=O15GA 

64 bit:  

https://c2rsetup.officeapps.live.com/c2r/download.aspx?ProductreleaseID=GrooveR

etail&language=cs-cz&platform=x64&token=3V9N8-W93CC-FQPB8-Y9WVF-

TVGJ3&TaxRegion=PR&Source=OLSFCRequest&version=O15GA 
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4 ZAPOMENUTÉ HESLO 

Zapomenete-li heslo svého účtu do počítače či školního e-mailu, je nutné je 

resetovat. Resetování hesla je zpoplatněno částkou 50 Kč. Nejprve je nutné navštívit 

paní Ulrychovou v kanceláři sekretářky a uhradit zde tuto částku. Obdržíte potvrzení, se 

kterým navštívíte jednoho z ICT pracovníků školy (viz kapitoly Kontakty) a ten Vám po 

předložení potvrzení heslo resetuje.  
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5 KONTAKTY 

Máte-li nějaké problémy týkající se fungování výpočetní techniky na škole, popř. 

problémy týkající se školních e-mailů, můžete využít některý z těchto kontaktů: 

Miroslav Málek malekm@ekodom.cz 

Václav Zahradník zahradnik@ekodom.cz 

 

mailto:malekm@ekodom.cz
mailto:zahradnik@ekodom.cz

