Služby Office 365 pro studenty a učitele Gymnázia Kolín
Přihlášení a postup instalace balíku Microsoft Office, který je součástí služeb Microsoft Office 365.
Přímo zadáním adresy https://portal.office.com, přejděte na přihlašovací stránku služeb Office 365.
Studenti: přihlášení pomocí školního e-mailu.
Pro první přihlášení studenti naleznou údaje v GymInfo v sekci Služba Office 365
(uživateslké jméno je ve tvaru login@student.gkolin.cz, heslo si v nastavení následně můžete změnit).

Učitelé se přihlašují standardně pomocí školního e-mailu

Po přihlášení uvidíte úvodní obrazovku. Pro instalaci balíku Microsoft Offce 2016 Proffesional
klikněte na tlačítko Naistalovat Office 2016.

Stáhne se vám instalátor balíku Microsoft Office 2016. Ten následně spusťte a postupujte dle
instrukcí. Vezměte na vědomí, že se budou stahovat stovky MB dat, takže to chvíli potrvá.

V případě, že jste se již někdy do portálu služeb Microsoft Office 365 přihlásili a jste přesměrování
přímo do vaší poštovní schránky, pokračujte kliknutím na vaše uživatelské jméno a následně vyberte
položku Můj účet

Dále v levém sloupci zvolte Nastavení a dále Software

V tomto okně zkontrolujte položku Jazyk. Případně nastavte čeština (Česká republika).

Dále postupujeme podle průvodce. Vezměte v úvahu, že bude stahováno přibližně 600 MB dat.
Doporučujeme tedy využít rychlejšího připojení k internetu.
Každý student i učitel může instalovat Microsoft Office až do 5 zařízení, instalace je vždy svázána
s jeho e-mailem a ze všech instalací může pak uživatel přistupovat ke stejným dokumentům v úložišti
OneDrive.
Provozování tohoto software vyžaduje, aby bylo zařízení, alespoň jednou za měsíc připojeno
k internetu, kde je ověřována platnost licence.
Licence je osobní a dále nepřenosná, je platná po dobu studia studenta na Gymnáziu Kolín případně
po dobu trvání pracovně právního vztahu učitele.

Neztraťte přístup ke svému účtu!
Doporučujeme si zaregistrovat na stránce Microsoft Azure další identifikační údaje pro případné
obnovení přihlašovacích údajů. Přihlašujeme se stejnými údaji jako do služeb Office 365.
K dispozici je vyplnění alternativního e-mailu a čísla mobilního telefonu.

