
Návod: Připojení k videohovoru  

 

Připojení přes PC (doporučované) 

1. Přihlásit se přes stránky školy do systému Bakaláři 

2. Kliknout na Online schůzky -> přehled schůzek 

3. Uvidíte seznam budoucích Online schůzek (videohovorů) 

4. Kliknete na schůzku, ke které se chcete připojit (pokud zvolím špatnou schůzku, nepřipojí mě 

to s učitelem) 

př.: takže pokud mám od 9.10 v rozvrhu hodinu technologií, tak je potřeba kliknout na 

pozvánku, kterou Vám poslal učitel tohoto předmětu. 

5. Po rozkliknutí dané schůzky žák uvidí datum a čas, kdy výuka probíhá (čas i datum  musí být 

shodné s rozvrhem žáka) 

6. Pakliže jsem zkontroloval datum i čas schůzky můžu kliknout na -> Připojit na schůzku 

(nebo na Join Microsoft Teams Meeting) 

7. Otevře se nové okno, kde Vám to nabídne 3 možnosti spuštění videohovoru, zvolíme 

Pokračovat v tomto prohlížeči 

8. Zobrazí se okno, kde je potřeba zadat Jméno a Příjmení! a pak stačí kliknout na Připojit se. 

9. Poté jsem připojen! 

 

Připojení přes mobilní telefon 

1. Instalace aplikace Microsoft Teams 

a) Nejprve je potřeba stáhnout aplikaci Microsoft Teams a nainstalovat do mobilního 

telefonu (je zdarma na Obchod play nebo App Store) 

b) Otevřít aplikaci a kliknout na zaregistruj se zdarma 

c) Zvolit Typ účtu – osobní 

d) Postupovat dle instrukcí na mobilním telefonu, dokud se nepřihlásím 

2. Otevřít aplikaci Bakaláři online  

3. Kliknout na ikonu Komens -> přijaté zprávy 

4. Kliknete na schůzku, ke které se chcete připojit (pokud zvolím špatnou schůzku, nepřipojí mě 

to s učitelem) 

př.: takže pokud mám od 9.10 v rozvrhu hodinu technologií, tak je potřeba kliknout na 

pozvánku, kterou Vám poslal učitel tohoto předmětu. 

5. Po rozkliknutí dané schůzky, žák uvidí datum a čas, kdy výuka probíhá (čas i datum  musí být 

shodné s rozvrhem žáka) 

6. Pakliže jsem zkontroloval datum i čas schůzky, můžu kliknout na -> Připojit se ke schůzce 

přes Microsoft Team (nebo na Join Microsoft Teams Meeting) 

7. Otevře se aplikace MS Teams a je potřeba kliknout na připojit se. 

8. Zobrazí se okno, kde je potřeba zadat Jméno a Příjmení! A pak stačí kliknout na připojit se. 

9. Poté jsem připojen! 


