GYMNÁZIUM ČESKÝ BROD
Vítězná 616, 282 27 Český Brod, Czech republic, tel.+fax 00420 321 622 347,
e-mail gc_brod@IOL.CZ , URL …. www.gcbrod.cz … .

V Českém Brodě dne: 20. prosince 2017
Milé studentky, milí studenti.
Plníme slib z posledního jednání studentského parlamentu (7.12.2017) a uvádíme do praktického
používání tzv. OFFICE 365 pro každého žáka školy úplně zadarmo.
Nastal čas, kdy se podstatná část naší práce bude pomalu ale jistě posouvat k využívání cloudových
služeb. (Co to je??? - Prostě všechno je někde na internetu ... jak program ve kterém budete pracovat,
tak i to co si ve WORDu, EXCELu atd. vytvoříte. => k tomu, aby to fungovalo, musí mít člověk
internetové připojení, počítač a internetový prohlížeč.) 
V tomto textu najdete odkaz, s jehož pomocí se přihlásíte do nového mailboxu, který jsme vám
vytvořili jenom pro to, abyste mohli zcela zadarmo využívat nejposlednější verzí Microsoft Office tzv. OFFICE 365 v režimu online.
Vaše nová e-mailová adresa má tvar

Prijmeni.JmenoRokNastupu@gcbrod.onmicrosoft.com
(Na velikosti písmen vůbec nezáleží!!!)
Např. žákyně Marie Nerudná, která by do školy nastoupila v roce 2009, bude mít e-mailovou adresu
Nerudna.Marie09@gcbrod.onmicrosoft.com
Adresa je to tak nešikovná (dlouhá), že nepředpokládáme, že byste ji vůbec někdy chtěli pro poštovní
účely používat - ale šlo by to.
Do adresního řádku svého webového prohlížeče (Internet Explorer, Google Chrome, Firefox a pod.)
napíšete https://www.office.com/ (a nebo si rovnou na tento hypertext klikněte pravým
tlačítkem a vyberte otevření v novém okně)
Na první obrazovce se vám objeví nabídka, ze které si vyberete tlačítko "Přihlásit se"
Následující - druhá obrazovka obsahuje uprostřed přihlašovací okno. Do horního volného řádku
napište svoji novou mailovou adresu., např. Nerudna.Marie09@gcbrod.onmicrosoft.com
a pak klikněte na modré tlačítko "Další"
Následuje třetí obrazovka, na které vepíšete do volného políčka heslo, které vám sdělí váš třídní
profesor
Dál se řiďte jenom svým zdravým rozumem. K tomu návod nepotřebujete.
Vše máte k dispozici zcela zadarmo pro domácí (nekomerční) použití až na pěti různých zařízeních
(PC, notebook, tablet, SmartPhone atd.). Hned si změňte heslo!
Hezké laborování. Hodí se k tomu čas vánočních svátků a pod.
Hezké vánoční svátky a šťastný vstup do nového roku přeje
Mgr. Ivo Kocum, v.r., ředitel gymnázia
P.S. Na to, abyste si celý "balík" OFFICE Pro kupovali, asi moc peněz ve svém rodinném
rozpočtu nemáte. Varianta OFFICE 365 by vám měla pomoci ušetřit.
P.P.S. Používání OFFICE 365 není povinné - je to pro vás možnost => příležitost. Její využití je
jenom na vás. Změňte si u svého přihlášení alespoň heslo, protože toto heslo je opravdu
provizorní

.

