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Proč videokonference?



TECHNICKÁ STRÁNKA VĚCI - co potřebujeme

- PC

- Mikrofon

- Kamera

- Výstup zvuku - repro

- Notebook

- Tablet

- Mobil

- Sluchátka + mikrofon

- Internet!



Jakou platformu zvolit?

● Office 365 - Teams meet
● Google suite - Meet
● meet.vpsfree.cz/- zdarma dostupné, bez registrace
● jakékoli další platformy - Skype, Messenger ….

https://meet.vpsfree.cz/


Úvod do videokonference:

http://www.youtube.com/watch?v=kBudbWDVdZ4


DESATERO VIDEOKONFERENCIÉRA

1. Dobrý internet je základ
2. Připravte a vyzkoušejte si techniku den předem 
3. Co účástníci uvidí a uslyší u vás doma? 
4. Buďte na videokonferenci první
5. Přivítejte, zeptejte se, zajímejte se …. před zahájením udržujte komunikaci
6. Mějte po ruce (na drátě) někoho, kdo bude řešit technické problémy účastníků místo vás, 

případně při výpadku převezme roli
7. Vypněte mikrofony a zahajte konferenci 
8. Otázky do chatu zodpovíme na konci ...případně dát jasnou instrukci jak komunikovat
9. Mluvte a dívejte se do kamery

10. Zakončete konferenci a odcházejte poslední 



odborníci radí:
- příprava - další kontrola funkčnosti zařízení
- prezentace, o čem to bude a jak to budu prezentovat (psaní na obrazovce, druhá 

kamera, vizualizér, osvětlení, zvuk, prezentuji nebo diskutuji
- průběh - kontrola funkčnosti (mluvení do prázdna), 
- držte  se tématu, nahrávejte,  ale sdílejte opatrně
- po konferenci - koukni, kdo se včas odpojil :)
- naučte se dělat jakoby nic
- vždy se něco pokazí
- při větších problémech raději konferenci ukončit
- Velmi špatná kvalita obrazu…. rosviťte si



Učitel:  Jak založit meet?   
● z kalendáře
● přímo ze stránek meet.google.com 

Rodič: Jak se připojit na videokonferenci
● pozvánka s linkem



DOPLŇKY PRO CHROME

● K ČEMU MI BUDOU

● KDE A JAK JE NAJÍT

● JAK JE NAINSTALOVAT

grid view, Nod smajlíci, hlasování, Jamboard, 



GDPR - hlídejte si soukromí


