
Jak se připojit k video hovoru? 
 

 Na začátku vyučovací hodiny se podíváte na web stránce školy odkaz v části Po čem jdete 

nejčastěji: Kontakty (učitelé/zaměstnanci) http://gymik.cz/zamestnanci/  jaký je link Vášho 

učitele dané hodiny. Každý učitel používá pořád stejný link pro všechny předměty, můžete si 

jej uložit jako záložku v prohlížeči. 

 
 

 

 kliknete na link (chytrý telefon/tablet jej bude chtít otevřít v aplikaci, zvolíte Meet). Otevře se 

nové okno. Následně pokud máte k dispozici připojenou webkameru, nebo mikrofón a 

chcete je používat, musíte je nahoře Povolit. Doporučujeme taky zatrhnout volbu 

Zapamatovat si toto rozhodnutí. To je zapotřebí udělat pro mikrofon i kameru. Viz obrázek 

níže. V případě že jej nemáte, anebo nechcete používat, budete učitele vidět a můžete mu 

psát do chatu. 

 

http://gymik.cz/zamestnanci/


 
 Pokud bude vše v pořádku, uvidíte se v okénku, kde je napsáno „Kamera nebyla nalezena“ 

 Pokud nejste přihlášen ke školnímu emailu a nematuritní obory vyplníte své jméno vpravo do 

řádku Vaše jméno. (do 8.10.2020 bude v některých případech nutnost být přihlášen účtem 

google, klidně i soukromým. Pokud jej nemáte, založte si jej zde 

https://accounts.google.com/signup/v2/webcreateaccount?service=mail&continue=https%3

A%2F%2Fmail.google.com%2Fmail%2F&flowName=GlifWebSignIn&flowEntry=SignUp ). 

 Následně kliknout na Připojit se / Požádat o připojení. 

 

 

 

https://accounts.google.com/signup/v2/webcreateaccount?service=mail&continue=https%3A%2F%2Fmail.google.com%2Fmail%2F&flowName=GlifWebSignIn&flowEntry=SignUp
https://accounts.google.com/signup/v2/webcreateaccount?service=mail&continue=https%3A%2F%2Fmail.google.com%2Fmail%2F&flowName=GlifWebSignIn&flowEntry=SignUp


 
 Připojené lidi vidíte vpravo pod kartou Lidé. Můžete na ně kliknout a vidět je tak. Sledujte 

učitele. Obraz se sám přepíná na toho, kdo mluví. Doporučujeme, aby jste si vypli zvuk i 

obraz, video tak bude plynulejší a nebudete mít nepříjemnou zpětnou vazbu.  

 Pokud chcete něco říct žák, anebo se zeptat pište na Chat, který vpravo pod kartou Chat 

vidíte. Pokud Vás učitel vyzve k slovu, vy si musíte sám zapnout zvuk (obraz) tím, že u sebe 

klikne na proškrtnutý červený mikrofon (kameru) ve Vašem obrazu/logu. Pokud chcete 

vypnout Váš obraz, anebo zvuk, kliknete na svůj obraz, případně logo, viz níže. První ikona 

zleva vypíná zvuk, druhá Vás odpojí od videokonference, třetí ikona vypne vysílání Vašeho 

obrazu. 



 
 

 Video hovory se nenahrávají, ale není zaručeno, že si obrazovku nenahrává některý ze žáků, 

učitelů. 

 

 


