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 MANUÁL PRO RODIČE/ŽÁKY autor: Petr Koťátko 

1. STÁHNUTÍ A INSTALACE PROGRAMU 

 

Program Zoom můžete používat skrz webový prohlížeč na adrese www.zoom.us nebo si stáhnout 

aplikaci do počítače, tabletu či telefonu. Doporučuji stáhnutí programu do vašeho zařízení 

pro uživatelsky příjemné ovládání. 

odkazy pro stažení programu: PC  (soubor: Zoom Client for Meetings) 

iOS   

android   

 

Stažený soubor  otevřete a nainstalujte do vašeho zařízení. Po instalaci se Zoom 

automaticky spustí. Případně program spustíte přes ikonu Zoom 

 

 

2. ZALOŽENÍ ÚČTU 

 

Pro přihlašování na konference („hodiny“) pomocí aplikace Zoom v PC nebo telefonu NEMUSÍTE 

zakládat účet. Stačí zadat přihlašovací údaje - viz kapitola 4. PŘIHLÁŠENÍ POMOCÍ APLIKACE (BEZ 

REGISTRACE) na straně 3. Toto neplatí v případě, že se chcete přihlašovat skrze webový prohlížeč. 

 

Pokud chcete pořádat konference a plnohodnotně využívat program Zoom, zaregistrujte se 

(doporučuji). 

 

Na stránkách www.zoom.us klikněte na SING UP, IT´S FREE 

 
 

Pro přihlášení můžete využít Váš stávající Google nebo Facebookový účet. Pokud ani jedním 

nedisponujete, můžete se přihlásit přes Váš email (doporučuji). 

 

Přihlášení přes email: 

Doplňte svůj email a stiskněte Sing Up. Na Váš email 

přijde zpráva pro aktivaci účtu, tu potvrdíte 

stisknutím . 

 

Pozor, aktivační zpráva může skončit ve spamu nebo 

ve složce hromadné. 

 

Po potvrzení budete přesměrováni na dokončení registrace. Doplňte Vaše jméno, příjmení a vytvořte 

si heslo pro přihlašování. Heslo musí obsahovat 8 znaků (kombinace písmen a číslic + minimálně jedno 

velké písmeno). Stiskněte  

 

V dalším kroku můžete přidat známé lidi do svého seznamu kontaktů, pokud tak učinit nechcete, 

stiskněte tlačítko  

 

Nyní je registrace dokončena a můžete zahájit konferenci (meeting) tlačítkem  nebo se 

přesunout do Vašeho profilu  
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3. PŘIHLÁŠENÍ POMOCÍ APLIKACE (S REGISTROVANÝM UŽIVATELEM) 

 

Spusťte aplikaci Zoom  a zvolte Sing In.  

 

Zadejte přihlašovací email a heslo. Stiskněte opět 

Sing In. Abyste se nemuseli neustále přihlašovat, 

zaškrtněte pole Keep me singnet in. 

 

Po přihlášení se dostanete na hlavní nabídku 

aplikace. Přihlášení na „hodinu“ provedete přes 

tlačítko Join  

 

Budete vyzváni k vložení ID učitele (najdete 

v rozvrhu) a vyplnění svého jména. Účastníci 

s neznámou přezdívkou nemusí být učitelem 

přidáni do „hodiny“. Stiskněte 

 

Nyní zadejte heslo (naleznete opět v rozvrhu) 

a stiskněte   

 

Budete přesměrováni do tzv. čekárny, kde čekáte, 

dokud Vás učitel nevpustí do „hodiny“. 

 

Po přidání do „hodiny“ potvrdíte, že chcete 

využívat zvuk z vašeho počítače  

 

Nyní jste úspěšně přihlášeni do „hodiny“ a můžete komunikovat s učitelem. 

 

Na dolní liště se nachází ovládací panel, ve kterém můžete nastavovat mikrofon, web kameru, zahájit 

chat nebo opustit „hodinu“ Leave Meeting 
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4. PŘIHLÁŠENÍ POMOCÍ APLIKACE (BEZ REGISTRACE) 

 

Spusťte aplikaci Zoom   a zvolte Join 

a Meeting.  

 

Budete vyzváni k vložení ID učitele (najdete 

v rozvrhu) a vyplňte své jméno. Účastníci 

s neznámou přezdívkou nemusí být učitelem 

přidáni do „hodiny“. Stiskněte  

 

Budete vyzváni k zadání hesla (naleznete opět 

v rozvrhu). Zadejte heslo a stiskněte 

 

Budete přesměrováni do tzv. čekárny, kde čekáte, 

dokud Vás učitel nevpustí do „hodiny“. 

 

Po přidání do „hodiny“ potvrdíte, že chcete 

využívat zvuk z vašeho počítače  

 

 

Nyní jste úspěšně přihlášení do „hodiny“ a můžete komunikovat s učitelem. 

 

Na dolní liště se nachází ovládací panel, ve kterém můžete nastavovat mikrofon, web kameru, zahájit 

chat nebo opustit „hodinu“ Leave Meeting 
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5. PŘIHLÁŠENÍ SKRZ WEBOVÝ PROHLÍŽEČ 

 

Pro přihlášení skrze webový prohlížeč je nutná Vaše registrace. 

 

Na domovských stránkách www.zoom.us se přihlaste SING IN a zvolte JOIN A MEETING 

 
 

Zobrazí se přihlašovací okno Join a Meeting 

do kterého napíšete ID učitele, který naleznete 

v upraveném rozvrhu školy na stránkách školy 

a v bakalářích. Stisknete připojit  

 

Po přesměrování budete vybídnuti ke stažení 

aplikace, pokud stále nechcete, klikněte na click 

here a následně na start from your browser. 

 

Budete požádání o vložení hesla (najdete 

v rozvrhu) a zadejte své jméno. Účastníci 

s neznámou přezdívkou nemusí být učitelem 

přidáni do „hodiny“. Stiskněte připojit  

 

Budete přesměrováni do tzv. čekárny, kde čekáte, 

dokud Vás učitel nevpustí do „hodiny“  

 

 

Po přidání do „hodiny“ potvrdíte, že chcete využívat zvuk z vašeho počítače.  

 

Nyní jste úspěšně přihlášení do „hodiny“ a můžete komunikovat s učitelem. 

 

Na dolní liště se nachází ovládací panel, ve kterém můžete například nastavovat mikrofon, web kameru 

zahájit chat nebo opustit „hodinu“ Leave Meeting 
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