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Návod na připojení se k online veřejnému projednávání
v aplikaci MS Teams

Požadavky
•

internetový prohlížeč Google Chrome nebo Microsoft Edge (Mozilla Firefox neumožňuje
spustit aplikaci Teams)

•

reproduktory nebo sluchátka pro poslech a mikrofon (případně webkameru) pro případný
vstup do diskuse

Postup
1. Kliknout na připravený odkaz na stránkách města.
Otevře se výchozí internetový prohlížeč, ve kterém proběhne prezentace.

2. Vybrat Pokračovat v tomto prohlížeči – není potřeba nic instalovat, ani se nikam
přihlašovat.
Otevře se tzv. předsálí.

3. Zde je vhodné zvolit své jméno, pod kterým budete v případě zájmu vystupovat v diskusi na
konci prezentace.
Ikony kamery a mikrofonu symbolizují aktuální stav. Pokud jsou šedé jako na obrázku výše,
v počítači není v současnosti připojen žádný mikrofon ani kamera.
Po připojení např. mikrofonu se možnost nastavení rozsvítí a stane aktivní. Pokud se
v okamžiku připojení mikrofonu objeví v prohlížeči vyskakovací okno s požadavkem používat
mikrofon, zvolte Povolit.
Během prezentace je doporučeno mít mikrofon vypnutý a používat jej jen v momentech
aktivního dotazování, tedy na konci. Zároveň je třeba mít se na pozoru při používání
kombinace reproduktor-mikrofon kvůli možnému vzniku akustické zpětné vazby. Z tohoto
důvodu se doporučuje použití sluchátek, které tomuto jevu zamezí. V případě nutnosti vám
moderátor s ohledem na ostatní účastníky dočasně vypne vstup. Stejný postup bude, pokud
se bude z pozadí ozývat hluk (televize, štěkot psa, křik dětí).
Nastavení se skrývá pod položkou „Zařízení“ s ozubeným kolečkem, kde je možné vybrat
požadovaný reproduktor (sluchátka), mikrofon či kameru.
4. Po dokončení nastavení klikněte na Připojit se.
Po připojení se do tzv. místnosti uvidíte na své obrazovce prezentaci, která v dolní části
obsahuje lištu v nabídkou, viz obrázek.

Při postupu zleva doprava je možné zleva vidět uplynulý čas prezentace.
Dále nastavení zapnutí či vypnutí kamery a mikrofonu, kdy po najetí myší na ikonu se
zobrazí aktuální stav.

Panel sdílení není v tomto případě potřeba.
Tři tečky umožňují zobrazit nastavení zařízení, podobně jako v předsálí před zahájením
prezentace.
Pomocí ikony zvednout ruku se přihlásíte, pokud máte dotaz či komentář. Moderátor vidí
jednotlivé zvednuté ruce účastníků a reakce na dotazy proběhne na konci prezentace.
Další ikona slouží k zobrazení konverzace s účastníky v pravé části okna, kde je též
možnost zanechat svůj dotaz, který bude na konci prezentujícími zodpovězen.
Možnost zobrazit účastníky zde není potřeba.
Poslední, červená ikona se sluchátkem slouží k ukončení vašeho připojení k prezentaci.

