
Účet Microsoft 365 
Na využívanie všetkých služieb Office 365 je nevyhnutné, aby mal každý žiak svoj vlastný účet. S týmto účtom sa bude 

prihlasovať na online portál Office.com ale aj do nainštalovaných aplikácii ako Teams, alebo Word vo svojom počítači, 

tablete, alebo smartfóne. V tomto momente má každý žiak účet už založený a môže sa hneď prihlásiť. 

Žiaci v našej škole používajú prihlasovacie meno, ktoré vyzerá ako emailová adresa v 

tvare priezvisko@ziak.gastroskola.sk – všetko bez dĺžňov a mäkčeňov s malými písmenami. 

Takže žiak Janko Žiačik má prihlasovacie meno ziacik@ziak.gastroskola.sk  

V prípade, že už na škole máme žiaka s rovnakým priezviskom bede prihlasovacie meno v tvare napr. 

ziacik1@ziak.gastroskola.sk (zistíte od svojho triedneho učiteľa) 

 

Východzie heslo zístate od svojho triedneho učiteľa alebo vanek@gastroskola.sk  

 

Pri prvom prihlásení treba zmeniť heslo. Do prvého riadku napíšte pôvodné heslo. Do druhého a tretieho riadku napíšte 

nové heslo. 

Heslo nesmie obsahovať krstné meno, vaše priezvisko, váš email, vaše iniciály, staré heslo, názov musí byť aspoň 8 znakov 

dlhé a musí obsahovať minimálne 3 z týchto kritérií: 

mailto:ziacik@ziak.gastroskola.sk
mailto:ziacik1@ziak.gastroskola.sk


• aspoň jedno veľké písmeno (A-Z) 

• aspoň jedno malé písmeno (a-z) 

• aspoň jedno číslo (0-9) 

• aspoň jeden špeciálny znak (~`!@#$%^&*()+=_-{}[]\|:;”’?/<>,.) 

  

Pri prvom prihlásení bude potrebné zadať ešte zopár údajov. Kliknite na Ďalej. 

 

V prípade, že by ste zabudli heslo, je možné si nechať poslať kód formou SMS alebo e-mailu. Zadajte prosím vaše telefónne 

číslo alebo súkromný e-mail. Stačí zvoliť jeden spôsob. 

Kliknite na Nastaviť teraz. 



 

V prípade e-mailu: 

Overte svoju overovaciu e-mailovú adresu. Nepoužívajte primárny pracovný alebo školský e-mail. 

 

Kód ktorý vám príde do súkromného e-mailu napíšte a kliknite na overiť. 

 

Ak to dobre dopadlo, máte zelenú fajku a môžte kliknúť na Dokončiť 



 

Ak ste na súkromnom počítači, kliknite na Áno. 

 

Hotovo 
Prihlásili ste sa do prostredia Office365 odkiaľ môžete spúšťať online aplikácie ako Teams, Word alebo Excel. 

Rovnako máte prístupnú e-mailovú schránku v programe Outlook. 

 

 


