Postup pro připojení
k rodičovským schůzkám online
Rodičovské schůzky musíme vzhledem k trvajícímu stavu realizovat formou Teams schůzky, kdy
rodiče pro přihlášení ke schůzce využijí stávajících přihlašovacích údajů žáka (máte-li ve škole více
dětí, je možno použít kterýkoliv z účtů). Po měsíci aktivního využití mohou být zdatnými technickými
asistenty určitě všichni naši žáci, nicméně v případě potřeby kontaktujte Jiřího Mlnaříka, a to buď na
e-mailu jmlnarik@gymroznov.cz nebo prostřednictvím Bakalářů.

Po přihlášení do aplikace Teams je potřeba najít Týmy, v Týmech tým Žáci celé školy a tam kanál,
který je vytvořen pro požadovanou třídu. Kanál nemusí být vidět - pak je potřeba kliknout na skryté.

Po volbě kanálu se prosím podívejte do záhlaví okna – název kanálu by měl odpovídat Vámi zvolené
třídě.

Je-li už schůzka aktivní (případně jakmile bude aktivní), uvidíte modrý rámeček s možností Připojit se
ke schůzce. Klikněte na něj.

Ještě před vlastním připojením budete mít možnost vypnout kameru nebo ztlumit mikrofon. Je-li už
na schůzce alespoň 6 účastníků, mikrofon je ztlumen automaticky. Pak se připojte ke schůzce.

Během schůzky, když přejedete přes okno probíhající schůzky, můžete zobrazit stav mikrofonu /
kamery a aktivovat nebo deaktivovat je (kliknutím) podle libosti. Vypnuté zařízení je přeškrtnuto.

Stejně tak můžete schůzku opustit (dokud schůzka běží, můžete se k ní opět připojit).

Protože na schůzce bude velmi pravděpodobně více než 6 účastníků - nebo bude Váš mikrofon
vypnutý díky nastavení Teams v počítači, přesvědčte se prosím před položením otázky nebo jinou
komunikací s vyučujícím, zda vidíte symbol zapnutého mikrofonu.

Pokud vidíte symbol vypnutý, klikněte na něj pro zapnutí a chvíli prosím počkejte, Teams mají kvůli
vytížení po zapnutí zařízení až několikasekundovou prodlevu, než je změna provedena.

Máte-li mikrofon neaktivní nebo máte problém s připojením, můžete se schůzky účastnit i formou
chatu (pouze mějte na paměti, že chat schůzky je veřejný – chcete-li něco řešit osobně s vyučujícím,
využijte systém Bakaláři nebo vlastní e-mail).
Pro zapnutí chatové komunikace na panelu hovoru zvolte ikonu konverzace.

V dolní části okna konverzace píšete své příspěvky, samotná komunikace je velmi obdobná jako
u jakékoliv jiné sociální platformy.

Pokud se Vám během konverzace stane, že Vám okno schůzky zdánlivě zmizí, i když schůzka stále
běží, najdete jej vlevo nahoře – stačí kliknout na ikonu schůzky.

