
Informace žákům - karanténa 

  

V důsledku mimořádných opatření a uzavření škol zahajujeme výuku na dálku. Jedná se o řádnou, 

náhradní výuku, která nahrazuje vyučování při běžné denní školní docházce. 

 Věnujte prosím bedlivou pozornost následujícímu sdělení, protože pomocí těchto informací budete 

schopni elektronicky studovat, komunikovat se školou a se svými učiteli. 

 Do této chvíle jste pro komunikaci používali Vaše soukromé e-maily, které samozřejmě zůstávají i 

nadále v platnosti, ovšem nově byla zřízena e-mailová schránka pro každého z vás přímo k vašemu 

školnímu účtu. Než se k němu přihlásíte, přečtěte si nejdříve pozorně celý postup, teprve poté 

přistupte k přihlášení do svého nového školního účtu, prostřednictvím kterého vám budou zasílány 

materiály k samostudiu, domácí úkoly, sdělení, připojení k týmům, konzultace on-line se svými 

učiteli, po celou dobu, kdy bude škola uzavřena.  

 Pro přístup ke školním schránkám a k celé elektronické výuce, si zapamatujte webovou adresu: 

 

 https://portal.office.com, případně pro minimalisty stačí do adresního řádku napsat office.com       

 

 Po kliknutí na tuto adresu zadejte Vaše přihlašovací údaje ve formátu: příjmení@spssoa.cz , ale 

může se individuálně lišit, každopádně každý z Vás zná své platné přihlašovací údaje do systému ve 

škole (do školní sítě) – uvádějte vždy bez interpunkčních znamének. Poté zadáte již pouze heslo, 

které, jestli jste se ještě nepřihašovali, je Heslo555 které si po přihlášení musíte změnit.  

Tímto způsobem se připojíte do menu Office 365. 

 V tomto menu uvidíte ikony jednotlivých aplikací a po Vašem prvotním přihlášení, klikněte nejprve 

na ikonu Outlook, která zpřístupňuje elektronickou poštu. 

Nastavte časové pásmo UTC +01:00 Belgrade, Bratislava, Budapest, Ljubljana, Prague a potvrďte 

časové pásmo (Česká republika) tlačítkem Uložit. 

Následně se zobrazí doručená pošta a můžete využívat další aplikace.  

  

V případě potíží s přihlašováním kontaktujte učitele informatiky nebo správce IT hruska@spssoa.cz 

  

Upozorňujeme, že nemáte žádné prázdniny, výuka normálně probíhá, je pouze omezena dnešní 

mimořádnou situací.  

  

Děkujeme za pochopení a za váš odpovědný přístup k plnění zadaných úkolů. Věříme, že stejně jako 

nám, učitelům, i vám všem záleží na zvládnutí učiva a úspěšném zakončení školního roku, příp. 

celého studia. 
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