
1 / Otevřete si prohlížeč (Chrome/Firefox/Safari/...) a jďěte na adresu office.com a klikněte na 
Sign in nebo Přihlásit



2 / Vložte svůj nový e-mail: jmeno.prijmeni@hollarka.cz a klikněte na Next nebo Další



3 / Vložte své jednorázové heslo, které jste obdrželi na lístečku a klikněte na Next nebo Další



4 / Pokud Vám prohlížeč nabízí zapamatování heslo, odmítněte to (je to dočasné heslo, které hned v dalším 
kroku změníte). Klikněte na Never/No/Nikdy/Ne v horním políčku
5 / Zadejte do formuláře nové heslo. Ideálně kombinace velkých a malých písmen s číslem a speciálním 
znakem. Příklad, který nepoužívejte je: Hollarka*2020, Heslo_1234 apod.



6 / Office vám nabízí zůstat přihlášený na svém počítači. Pokud sedíte u svého počítače, který 
nikdo jiný nepoužívá můžete dát Yes/Ano, pokud sedíte na školním nebo sdíleném počítačí dejte 
No/Ne. Pokud si nejste jistí dejte No/Ne



7 / Jakákoliv uvítací okna přeskočte, odklikněte...



Jste příhlášeni v Office. Můžete využít aplikací Word, Excel, Powerpoint apod. v horní nabídce.  
V aplikaci OneDrive můžete ukládat soubory na cloud. Váš mail je v aplikaci s názvem Outlook.
 
8 / Pokračujte do Outlooku



9 / Nastavte si jazyk Češtinu a časové pásmo na +1 Belgrade, Bratislava, Ljubljana, Prague



Jste v mailu. Zde se nachází vaše pošta, můžete posílat a přijímat maily.

10 / Pokud máte v Inboxu mail od Adobe postupujte podle něj a klikněte na modrý odkaz a pokračujte 
na krok 15. Pokud ho nemáte, pokračujte dalším krokem 11



11 / Nepřišel vám na školní mail od Adobe. Nezoufejte, přístup k aplikacím máte, jen je potřeba si resetovat 
heslo. Oteřete si další záložku, jděte na adobe.com a klikněte na Sign In



12 / Vložte sem svůj školní e-mail: jmeno.prijmeni@hollarka.cz a klikněte na Continue



13 / Adobe vám sdělí, že je potřeba doplnit další údaje do vašeho účtu a vy přejdete zpět do svého 
mailu na stránce Office.



14 / V mailu se objeví zpráva od Adobe, která obsahuje odkaz this link, na který klikněte. Otevře se 
další okno prohlížeče.



15 / V novém okně, které se vám oteřelo z mailu vyplňte:  
1 – Jméno, 2 – Příjmení, 3 – Heslo*, 4 – Stát, 5 – Datum narození

* Heslo musí být opět komplexní – velké, malé písmena, číslo a znak (Hollarka*2020, Heslo_1234 apod.)
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16 / Souhlasíte s tím, i když jste to nikdy nečetli.



17 / Jste přihlášeni do Adobe... a můžete se Odhlásit / Sign out. 



18 / Pusťte si aplikaci, ve které chcete pracovat – Adobe Photoshop CC, Illustrator CC nebo jakoukoliv 
jinou a počkejte na přihlašovací okno. Vyplňte svůj školní e-mail a heslo, které jste si před chvíli vyt-
vořili a přihlašte se tlačítkem Přihlásit / Sign In



19 / Vložte si své dílo a pracujte na něm...



20 / Až skončíte s prací, uložíte si jí a budete od počítače odcházet klikněte v menu Nápověda na  
tlačítko Odhlásit / Sign Out



FAQ / 

Přidejte si svůj nový e-mail do telefonu až poté, co projdete tímto postupem. Pokud se vás systém ptá na typ účtu 
je to Microsoft Exchange. Maily si nepřeposílejte, je v tom pak hokej.

S účtem od Microsoftu (office.com) můžete používat on-line aplikace jako Outlook, Word, Excel apod. Můžete je použí-
vat kdekoli a na cokoli, ale jsou pouze v prohlížeči. (To nic nemění na jejich funkčnosti)

Se školním předplatným Creative Cloud se můžete přihlásit jak na školním počítači, tak si to můžete stáhnout domu 
na svůj vlastní počítač (nahradit svoji cracklou verzi) a pracovat doma. Předplatné vám bude fungovat po celou 
dobu studia / pracovního poměru. MÁTE TAKÉ MOŽNOST NAHRÁVAT SVÉ ŠKOLNÍ PRÁCE NA CREATIVE CLOUD A TÍM JE MÍT 
NEUSTÁLE U SEBE, NA KAŽDÉ HODINĚ, TAKŽE UŽ ŽÁDNÉ VÝMLUVY, ŽE JSTE NECHALI FLASHKU DOMA...

Nemůžu se přihlásit na office.com:
Nepište na help@hollarka.cz

Zapomněl jsem heslo na svůj školní e-mail:
Nepište na help@hollarka.cz

Po přihlášení na office tam nemám  
žádné aplikace:
Nepište na help@hollarka.cz

Přihlásím se na office, ale nemůžu se  
přihlásit na adobe.com:
Nepište na help@hollarka.cz

Od TEĎ (doba, co jste to 
dočetli až sem), BUDOU všich-
ni učitelé i studenti školy 
používat na komunikaci SVÉ 
ŠKOLNÍ E-MAILY. Všechny 
akce/oznámení/změny budou 
zasílány pouze tam. 


