
Zoom
online platforma pro pořádání videokonferencí



První kroky

• registrace: https://zoom.us/signin (pokud chci pořádat online 
schůzky)
• jako účastník online schůzky nemusím být registrovaný, stačí mít stažený 

program do PC

• přihlášení buď přes web nebo přes program v PC

• verze zdarma: neomezená doba pro konference o dvou účastnících. 
Pro konference o více lidech na dobu 40 minut.

• dostupné také pro telefony a tablety

• správa účtu dostupná také v německém jazyce

https://zoom.us/signin


Vytvoření online schůzky



Na výběr mám před každou novou 
schůzkou, zda chci, abych promítala 
video, zvuk, nebo jen obrazovku

1. Přes webovou stránku 
– těsně před konáním 
schůzky



2. Naplánování schůzky 
přes webovou stránku

- možnost dopředu určit, 
zda mohou mít 
účastníci 
zapnutý/vypnutý 
mikrofon/kameru při 
vstupu do místnosti

- možnost rozeslání 
pozvánky několik dní 
předem



schůzky3. Přes program v PC 
– těsně před konáním
online schůzky



4. Naplánování schůzky 
přes program v PC
- možnost dopředu 

určit, zda mohou 
mít účastníci 
zapnutý/vypnutý 
mikrofon/kameru 
při vstupu do 
místnosti

- možnost rozeslání 
pozvánky několik 
dní předem



Úvodní strana





Pozvání na online schůzku



Pozvání: více možností

A) Zkopíruju odkaz a pošlu 
např. e-mailem, 
messengerem, přes 
WhatsApp aj. B) Krok 1.



Pozvání

Nebo přímo kontakty, které 
mám uložené

B) Krok 2.
E-mailem/kontaktům 
uložených na zoomu



Všichni již úspěšně vstoupili do místnosti,
správa účastníků



Pozvání

B) Krok 2

Nebo přímo kontakty, které 
mám uložené

„Manage
Participants“
- rozbalím 
lištu v pravo
na 
obrazovce a 
vidím 
všechny 
účatníky

Opět můžu ovládat 
kdo má 
zapnutý/vypnutý 
mikrofon/video



Účastníci mohou zvednout ruku a tím na sebe upozornit



Takto vypadá okno s 
účastníky a chatem při 
sdílení obrazovky



Sdílení obrazovky



Správa účastníků

Zde vidím, kdo se účastní. 
Jako správce můžu hosty 
přejmenovat, 
vypnout/zapnout mikrofon a 
video
tzn. Já můžu určit, kdo má 
zrovna mluvit

A) Aktuální obrazovka, 
nebo tabule, nebo 
další zařízení

B) Jedno z oken, 
které mám ve svém 
počítači otevřené
- účastníci vidí 
pouze toto okno, i 
když já si v počítači 
překliknu do jiného 
okna



Sdílení obrazovky - Screen



Nasdílené okno – účastníci uvidí všechna 
okna, která si otevřu ve svém počítači po 
dobu promítání obrazovky

Ovládací panel, 
který se objeví po 
najetí myší do horní 
části obrazovky. 
Jedním klikem –
ztlumím hlas/video 
sobě nebo ostatním, 
dám sdílet novou 
obrazovku, DÁM 
PAUZU (vhodné, 
když se potřebuju 
podívat na něco, co 
ostatní nemají vidět)



Možnost anotace 
prezentované stránky



Možnost předání ovládání myši 
zvolenému členu skupiny.



Sdílení tabule



- možnost výběru
- text
- kreslení, podtrhávání
- vložení znaku jedním klikem
- ukazovátko
- guma



Pokročilé sdílení obrazovky dovoluje sdílet pouze část obrazovky, pouze 
zvuk, nebo jiná zařízení



Poslední možnost je sdílení různých cloudů. Lze doplnit o jiné.



S účastníky lze komunikovat pomocí chatu





Nahrávání záznamu

• Ten se po ukončení záznamu uloží do složky Zoom v PC



Celou schůzku mohu nahrávat a záznam 
poslat např. těm, kteří nebyli přítomní.



Zoom z pohledu účastníka 



Pohled na obrazovku žáka, když učitel sdílí 
obrazovku. 

Ovládací panel

Přiblížení sdílené obrazovky
Anotování sdílené obrazovky

Ovládací panel

Přiblížení sdílené 
obrazovky, 
anotování 
sdílené 
obrazovky, 
požadavek na 
předání kontroly 
nad myší 
pořadatele 
schůzky

Pohled na obrazovku 
žáka, když učitel 
sdílí obrazovku.



Právě jste se dozvěděli…

• VÝBĚR základních informací k použití videokonferenční platformy 
Zoom

Další informace najdete např. na…

• https://zoom.us/meetings

• https://www.youtube.com/watch?v=9guqRELB4dg

https://zoom.us/meetings

