
 

Instrukce pro připojení na online burzu – MS TEAMS 

Co potřebujete před tím než začnete? 

Před tím, než se připojíte, zkontrolujte si, zda máte stabilní připojení na internet. Pokud je to možné, 

připojte svůj počítač k internetu síťovým kabelem.  

Na online burzu se můžete přihlásit jak ze svého počítače či telefonu. Pokud zvolíte telefon, 

doporučujeme použít sluchátka pro čistý zvuk bez ozvěny.  

Nepotřebujete nic instalovat, stačí si vybrat termín a čas uvedený na profilu školy, kterou jste si 

zvolili a „připojit se“.  V tu chvíli budete přesměrování do webového prohlížeče, kde postupujte dle 

níže uvedeného návodu.  

1 Využijte některý z 9 termínů, který škola nabízí 

Termín 9:00 - 10:00 15:00 - 16:00 17:00 - 18:00 

úterý  12.01.2020 připojit se připojit se připojit se 

středa  13.01.2020 připojit se připojit se připojit se 

čtvrtek 14.01.2020 připojit se připojit se připojit se 

Doporučujeme: 

• Připojit se tak cca. 10 minut před začátkem akce – klikněte na odkaz „připojit se“ u 

vybraného termínu a času na profilu školy. 

• Připravte si dopředu dotazy, které vás zajímají. 

2 Připojení na online burzu 

2.1 Klikněte na odkaz „připojit se“ a vyberte Připojit se ke schůzce Microsoft Teams 

Otevře se webová stránka, ve které uvidíte tři možnosti:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. Stáhnout aplikaci pro Windows -  Stažení desktopové a mobilní aplikace | Microsoft Teams. 

Tuto variantu zvolte, pokud si chcete aplikaci stáhnout do svého PC nebo mobilního zařízení. 

Doporučujeme zvolit ve chvíli, kdy aplikaci MS Teams budete využít i pro další spojení. 

https://www.microsoft.com/cs-cz/microsoft-365/microsoft-teams/download-app


 

b. Pokračovat v tomto prohlížeči – zvolte v případě, že nemáte aplikaci staženou do svého PC nebo 

mobilní akci a nemáte o stažení zájem.  

Doporučujeme Microsoft Edge nebo Google Chrome. V prohlížeči se může zobrazit dotaz, jestli 

chcete použít mikrofon a kameru. Doporučujeme povolit tyto dvě varianty pro pohodlné 

sledování online přenosu. 

c. Otevřít aplikaci Teams – tato varianta přichází v úvahu tehdy, 

pokud již v MS Teams pracujete a aplikaci máte staženou.  

 

2.2 Zadejte svoje jméno a zvolte nastavení zvuku a videa 

Pokud chcete na svém mobilním telefonu poslouchat schůzku, vyberte zvuk přes telefon.  

 

Otestujte si zvuk a kameru – kamera i mikrofon jsou zapnuté, když 

svítí modře. Je vhodné si nechat kameru zapnutou a mikrofon 

vypnutý – z důvodu kvalitního přenosu hovoru.  

Po nastavení již klikněte na tlačítko „Připojit se“. 

Následně se Vám zobrazí předsálí schůzky a organizátor bude 

informován a v určitý čas před zahájením schůzky Vás vpustí do 

online přenosu.  

 

 

2.3 Zodpovídání dotazů  

Na začátku by Vás měli organizátoři schůzky informovat o způsobu komunikace, pokládání dotazů a 

organizačních záležitostech.  

Dotazy můžete pokládat formou chatu (1a, 1b) nebo se přihlásit o slovo prostřednictvím ikony 

„ručičky“ (2) a následně budete vyzváni k zapnutí mikrofonu a přednesení dotazu živě. 

 

2. Zde se můžete přihlásit o slovo a 

po vyzvání od organizátorů vznést 

Váš dotaz v živém vstupu. 

1a. Rozbalte si kartu pro chat. 

1b. Začněte psát Váš dotaz. 
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