TECHNICKÉ POŽADAVKY PRO WEBINÁŘE
Technické vybavení
Kurz Vám pojede na jakémkoli zařízení, které má zvukovou kartu tzn. „slyšíte“. Nepotřebujete

kameru (pokud ji máte, můžete se zapojit formou video, ale nemusíte), nepotřebujete mikrofon
(budete mít možnost vstupů, pokud budete chtít, krom audia i formou písemných dotazů).
Kurz bude veden v programu Zoom. Pokud máte možnost, je jednodušší, když si stáhnete malý
program – návod viz níže. Jestliže tuto možnost nemáte, pak kurz můžete absolvovat přes váš
webový prohlížeč.

Jak se přihlásit do kurzu
Vyčkejte, až Vám přijde do e-mailu odkaz na konkrétní kurz. V příloze tohoto mailu bude i tento
návod.
Jestliže nemáte s programem Zoom zkušenosti, doporučujeme se přihlásit 30 minut před kurzem a
vyzkoušet si, že jste se připojili, vidíte a slyšíte - ať máte jistotu, že na začátku kurzu budete
„přítomni“.
Pokud si chce vaše firma nechat proplatit kurz z dotace projektu ESF, je třeba:
-

-

abyste byli připojeni už na začátku kurzu, protože musíme doložit printsreen obrazovky
(děláme my) za začátku a konce kurzu, kde bude vidět, že jste přihlášeni. Pokud byste se
přihlásili později, i tak je to možné, ale dotované hodiny vzdělávání by se krátily.
je třeba, abyste se do kurzu přihlásili svým jménem (nejlépe zde napište i firmu), tak, aby na
obrazovce bylo identifikovatelné, že jste na kurzu byli právě vy.

Jsou 3 možné situace pro přihlášení:
1. Zoom nemáte nainstalovaný a jste připraveni si jej stáhnout (str. 2)
2. Zoom nemáte nainstalovaný a nechcete nebo nemůžete si jej stáhnout a tak se budete
přihlašovat přes webový prohlížeč (str. 5)
3. Zoom již máte nainstalovaný (str. 6)
Vyberte si jednu z nich a podívejte se na příslušný návod dále.

1

1. Zoom nemáte nainstalovaný a jste připraveni si jej stáhnout
1. Klikněte na odkaz, který dostanete před kurzem do mailu. Přílohou tohoto mailu bude i tento
návod, takže se jej teď nemusíte podrobně „studovat“.

2. Otevře se vám tato stránka a může začít i automatické stahování, pokud nezačne, klikněte na
download & run Zoom

3. Klikněte (dvakrát) na stažený soubor, který se jmenuje (název souboru je ve stylu
zoom_o4365gjfj.exe)
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4.

Nyní probíhá instalace, počkejte, až doběhne dialogové okno až dokonce

5. Objeví se před vámi dialogové okno vyzívající k zadání vašeho jména, které se zobrazí
ostatním účastníkům naší konference – napište jej a klikněte na modré Join Meeting
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6. Teď se aplikace zeptá, chcete-li se připojit i s videem. Pro kurz to není nutné, takže můžete
zaškrtnout ne. Pokud budete chtít být vidět, zvolte opět modré Join with Video. Video lze
vypínat i zapínat v průběhu hovoru.

7.

V posledním okně se vás aplikace zeptá, chcete-li zapnout váš mikrofon, abyste byli slyšet.
Pro absolvování kurzu není audio podmínkou. Nicméně pokud budete chtít něco dodat nebo
se zeptat, může být audio vstup pro vás užitečný. Je třeba kliknout na modré Join with
computer audio. (aplikace zvolí, že využijete pro hovor primární reproduktor a mikrofon,
které jsou připojeny (nebo jsou součástí zařízení) v nastavení jde předvolbu změnit.
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2. Zoom nemáte nainstalovaný a nechcete nebo nemůžete si jej stáhnout
a tak se budete přihlašovat přes webový prohlížeč
1. Klikněte na odkaz, který dostanete před kurzem do mailu. Přílohou tohoto mailu bude i tento
návod, takže se jej teď nemusíte podrobně „studovat“.
2. Otevře se vám tato stránka, která po vás chce, abyste si stáhli aplikaci Zoom. Pokud tak nechcete
učinit, pak klikněte na „Launch Meeting“

3. Tím se na nové obrazovce, která je velice podobná, pouze se dole přidá ještě jeden řádek
s možností přihlášení přes prohlížeč. Klikněte na „Join from Your Browser“ (za Having
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4. Vyplňte své jméno popř. i firmu a knikněte na „Join“. Zde můžete také nastavit, jestli chcete
být vidět (kameru) a slyšet (mikrofon).

3. Zoom již máte nainstalovaný:
V případě, že již máte aplikaci nainstalovanou, po kliknutí na odkaz vás prohlížeč vyzve k spuštění
aplikace. Kliknete na Spustit aplikaci Zoom Meetings .
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