
Připojení se a ovládání online 
schůzky Microsoft Teams



1. Připojení se k online schůzce v MS Teams



Dále postupujte podle návodu níže

Ve stanovený čas online schůzky, můžete i klidně 5 minut dříve, klikněte na
odkaz pro připojení ke schůzce, který najdete na  www.spos.cz/dod 
www.spos.cz/dod
Odkaz na připojení najdete na stránce www.spos.cz/dod.
O

https://www.spos.cz/dod/


Po kliknutí na „Připojit se ke schůzce“ budete mít na 
výběr stáhnout aplikaci pro Windows, nebo se 

připojit na webu. Vždy je lepší mít aplikaci staženou. 
Dostanete se tak k lepším ovlíádacím prvkům. Pokud 
již máte v počítači aplikaci MS Teams staženou zvolte 

možnost „spustit nyní“, pokud ne, zvolte pro 
jednoduchost variantu „Připojit se místo toho na 

webu“

Otevře se okno prohlížeče a můžete být vyzváni k 
povolení použití mikrofon a fotoaparátu / kamery –

obojí povolte.



Abyste se mohli připojit, je potřeba 
uvést svoje jméno (slouží čistě jako 
Váš identifikátor – pod tímto 
jménem budete zobrazeni během 
následné online schůzky)

Následně zvolte možnost 
„Připojit se“.

Také si zde můžete nastavit vstupní 
parametry kamery a mikrofonu – v 
tomto příkladu je obojí zapnuto (s 
tímto nastavením se připojíte k 
hovoru, nicméně následně můžete 
obojí dle libosti vypínat či zapínat)

Přes symbol ozubeného kolečka, se pak 
můžete dostat k dalšímu nastavení. 
Používejte pouze, v případě, že byste měly 
k počítači např. připojené externí 
reproduktory nebo mikrofon a chtěli se 
ujistit, že budete tyto požívat během 
schůzky.

Kamera – ON/OFF Mikrofon  – ON/OFF

Po kliknutí na „Připojit se“, můžete vidět 
takovouto systémovou informaci. 
Znamená to, že organizátor schůzky se 
ještě nepřipojil. Vyčkejte prosím.



2. Ovládání online schůzky v MS Teams



ZÁKLADNÍ OVLÁDACÍ PRVKY ONLINE SCHŮZKY

Kamera – ON/OFF

Mikrofon – ON/OFF

Sdílení obrazovky
Další možnosti – např. 
přepnutí zobrazení na 
celou obrazovku

Zapnutí chatu

Zobrazení účastníků schůzky

Ukončení schůzky

Pokud máte staženou aktuální verzi aplikace, zobrazí se Vám menu pro ovládání v pravém horním rohu.



FUNKCE CHAT A ZOBRAZENÍ ÚČASTNÍKŮ SCHŮZKY

Pokud budete chtít v průběhu schůzky 
hovořit. Můžete se přihlásit kliknutím na 
ručičku. Opětovným kliknutím ručičku 
sundáte.
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