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Naplánování schůzek v MS Teams 

 

Návod pro uživatelé, kteří se k poště přihlašují přes Novell Groupwise (stará verze pošty) 

Využití: videokonference týmu, distanční výuka, maximální počet účastníků: 250. 

 

Pokud používáte starou verzi pošty – přihlašujete se přes Novell Groupwise, požádejte nejprve podporu (help@helpdesk.osu.cz) 

o zapnutí kalendáře pro MS Teams. 

Bude Vám zřízen poštovní účet Exchange Online v rámci Microsoft 365, ten neslouží pro účely komunikace, dál fungujete na staré 

poště. Tato aktivace je provedena pro účely organizace schůzek v MS Teams. Licence je podmíněná aktivním účtem Microsoft 365 

Ostravské univerzity. 

 

Následuje nutná aktivace vašeho účtu, je potřeba vaše inicializace, a to aktivací funkcí Exchange Online (Outlook), která je 

následně dostupná zde: https://outlook.office365.com/ 

 

V MS Teams je vidět plánování schůzek až po „prokliku“ na výše uvedený odkaz, poté je dále potřeba určitý čas počkat (maximálně 

několik hodiny) než se provede aktivace Exchange online. 
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1. Přihlaste se k MS Teams, buď přes 

internetový prohlížeč, nebo pomocí 

aplikace MS Teams. 

2. Zvolte položku kalendář. 

 

3. Založte Novou (naplánovanou) 

schůzku. Můžete vybrat den 

v kalendáři, zde kliknout a naplánovat 

schůzku nebo kliknout na 

Nová schůzka a datum vybrat 

v dalším kroku. 



 

 

Technická podpora: cloud@helpdesk.osu.cz 

Naplánování schůzek v MS Teams 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Vyplňte podrobnosti schůzky, 

přidejte účastníky (v případě 

externích účastníků napište jejich 

celou mailovou adresu) nebo 

můžete vybrat tým a kanál, pro 

který událost vytváříte, nastavte 

datum a čas.  

5. Klikněte na tlačítko Poslat. 

Odešle se tak pozvánka ke 

schůzce. 

Poznámka 

Pro připojení dalších studentů mimo tým vepište jejich celou mailovou adresu (ta se hned nepotvrdí), je 

potřeba po napsání mailové adresy kliknout do libovolného jiného pole, tímto se mailová adresa potvrdí 

(zobrazí se jméno).  

Poznámka 

Pozvánka ke schůzce se zobrazí 

v mailu a v kalendáři. Pokud 

používáte poštu přes Groupwise 

a zároveň máte přidaný kalendář 

v MS Teams, pak uvidíte pozvánku 

jen v kalendáři! 


