OFFICE 365 - informace pro studenty
Studenti gymnázia mají po dobu svého studia k dispozici kompletní sadu aplikací Office 365
zdarma. Využít ji mohou nejen na školních počítačích, ale také až na 5 vlastních zařízeních.
Sada Office 365 umožňuje využívat níže uvedené:
• Plné verze programů Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Publisher, Access pro PC
nebo Mac
• Mobilní verze těchto programů pro Android nebo iOS
• 1 TB cloudového úložiště OneDrive
• Teams
• Office online, který umožňuje pracovat s dokumenty přímo ve webovém prohlížeči

Přihlášení do Office 365
Ke všem aplikacím Office 365 se přihlašuje studentským školním emailem a heslem
stejným jako do PC či školní Wi-Fi (první ročníky si své heslo nastaví na první hodině IVT). Studenti mají
email ve tvaru jmeno.prijmeni@student.gymspit.cz
V případě, že si heslo k účtu změníte, je potřeba jej znovu zadat i do všech Office 365
aplikací (heslo lze změnit pouze na školním PC). V případě, že jste svoje heslo zapomněli,
kontaktujte správce IT na stanislav.krejci@gymspit.cz popř. přes Teams.

Instalace Office 365 na vlastní zařízení
• Otevřete stránku office.com
• Po přihlášení klikněte vpravo nahoře na Nainstalujte si Office a zvolte Aplikace
Office 365.
• Stáhne se instalátor, který spusťte – instalace proběhne sama.
• Po spuštění programu (např. Wordu) se zadáním emailu a hesla program aktivuje.
V rámci jednoho účtu je možná instalace desktopových Office 365 až na 5 vlastních
zařízení současně.

Přístup na email přes webové rozhraní
Školní email slouží pro komunikaci mezi školou a studentem. Tento email se taktéž používá
pro zaslání nového hesla do Bakalářů.

•

Otevřete stránku outlook.office.com
• Přihlaste se svým emailem ve tvaru jmeno.prijmeni@student.gymspit.cz a stejným
heslem jako do PC ve škole.

Přihlašování do webové aplikace Bakaláři
• Pomocí účtu Office 365 je možné se přihlašovat i do webové aplikace Bakaláři
(mobilní aplikace toto momentálně neumožňuje). Na https://bakalari.gymspit.cz
klikněte na Přihlásit účtem Microsoft, po přihlášení následně zadejte svoje
přihlašovací jméno a heslo do Bakalářů.
• (volitelně) Pro případné odpojení Office 365 od webové aplikace zvolte v menu
Nástroje – Propojení účtů – Zapomenout.

V případě dotazů či komplikací napište na stanislav.krejci@gymspit.cz. Tento dokument naleznete také
na webu školy v sekci dokumenty / IT dokumenty. Bude průběžně doplňován a aktualizován.

