
Nastavení podmínek a pravidel pro online setkání: 

Technická doporučení  

● Ideální je mít dobré internetové připojení.  

● Pokud je připojení slabé (seká se zvuk, vypadává, nelze se dobře spojit), 

vypněte si během hovoru kameru, přerušte stahování souborů, přibližte se 

blíže k routeru (krabička s anténou, co vysílá internet), odpojte váš 

smartphone od wifi a zůstaňte ve spojení před data (někdy je to rychlejší). 

● Vypínejte si mikrofon, když nemluvíte (např. ctrl+D), aby různé zvuky a 

ozvěna nerušily a nesnižovaly kvalitu porozumění.  

● Pro zkvalitnění hovorů využívejte sluchátka s mikrofonem. Možná máte 

doma alespoň nějaké základní od doby, kdy jste si pořizovali mobilní 

telefon.  

● Doporučujeme používat internetový prohlížeč Google Chrome.  

● Pokud používáte Google Chrome, doporučujeme nainstalovat jeho 

rozšíření Google Meet Grid View  na zobrazení všech účastníků hovoru. 

Najdete jej na tomto odkaze.  

 

Jak se připojit k hovoru?  

1) Jsou dvě varianty:  

a) Kliknutím na odkaz přímo v mailu, který jste dostali; 

b) Přímo v kalendáři (kliknutím na odkaz v pozvánce v Google Calendar – 

týká se pouze dětí se školním mailem a účtem). 
 

2) Povolit  kameru a mikrofon.  
 

3) Kliknout na tlačítko připojit ke schůzce.  

(Pokud máte nainstalované rozšíření, kliknout pro aktivaci na ikonku vpravo 

nahoře a pak uvidíte všechny účastníky, v základním nastavení jen čtyři.  
 

4) Užít si videosetkání spolu s ostatními.  

5) Skupinu můžete opustit zmáčknutím červeného telefonu uprostřed 

obrazovky dole (objeví se po najetí kurzorem níže). 

https://chrome.google.com/webstore/detail/google-meet-grid-view/bjkegbgpfgpikgkfidhcihhiflbjgfic
https://chrome.google.com/webstore/detail/google-meet-grid-view/bjkegbgpfgpikgkfidhcihhiflbjgfic


Pravidla pro online komunikaci 
● Protože se nás možná sejde více, je nutné se pro zapojení do diskuse 

předem přihlásit o slovo. Můžete tak učinit se skrze obraz (přihlásit se 

rukou) nebo napsáním zprávy do chatu vpravo (napsat zprávu – viz dále). 

● Je nezbytné si dávat prostor pro mluvení. Respektujte pokyny moderátora 

diskuze, který může slovo odebrat. Není možné si skákat do řeči.  

● Svoje otázky jste mohli poslat předem na mail, můžete je ale i napsat 

vpravo do chatu i v průběhu našeho setkání - kavárny.  

● Pokud se chcete přihlásit o slovo s příspěvkem k aktuálnímu tématu - 

napište do chatu AAA a počkejte, až vás moderátor vyzve k mluvení. 

 ● Pokud se chcete přihlásit o slovo k jinému tématu - napište do chatu 

BBB a počkejte, až na vás přijde řada.  

● Mluvte stručně, jasně a krátce (max. 1 minutu).  

● Nezlobte se, pokud se na vás nedostane. Pořádáme setkání v takovém 

rozsahu poprvé a předem nevíme, kolik bude prostoru na jednotlivá témata 

či pro jednotlivé účastníky. 

● Mějte k nám i k ostatním pochopení – učíme st to stejně jako vy.  

● Jednejte s respektem - osobní napadání, zesměšňování či urážky na 

našem setkání nemají místo. Nevhodné chování či nerespektování výše 

uvedených pravidel může být důvodem k odebrání účastníka ze setkání.  

● Osobní a individuální záležitosti neřešte veřejně v takhle velké skupině, 

ale přímo s ředitelen nebo konkrétním pedagogem mimo a v jiném čase.  

 

Děkujeme za pochopení a těšíme se na toto i další setkání s vámi! 

 

                                                     Karel Derfl, ředitel školy 

 

 

 

Základní škola a mateřská škola Chraštice 
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