
Drazí vedoucí TS 

Následující e-mail nemusíte číst, pokud ovládáte připojení k on-line schůzkám (Google Meet). Je určen spíše méně zkušeným v našich řadách.  
Text je strukturován tak, abyste ho nemuseli číst celý. Pokud z některého nadpisu usoudíte, že obsah oddílu pod ním obsahuje pro vás triviální informace, klidně 
jej přeskočte.  
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Úvodní prosba 

Nebojte se, pokud se vám nepodaří připojit k naší on-line schůzce. V nejhorším případě si můžeme to nejdůležitější sdělit také e-mailem, nebo telefonicky. Ale moc vás 
prosím, pokud máme tuto možnost on-line schůzky, abychom ji co nejvíce využili. Každý jiný způsob komunikace je zvláště pro nás, v Charitě Kroměříž, o dost náročnější, a 
to přinejmenším z hlediska časového. Opravdu není v našich silách každému z vás zvlášť po telefonu sdělovat vše potřebné, protože na tom bychom potřebovali 
profesionální callcentrum s několika dalšími zaměstnanci. Díky moderním technologiím si můžeme takto alespoň trochu vyjít vstříc a překonat nástrahy, které na nás připravila 
jedna obtížně zkrotitelná nemoc. Pro méně zkušené uživatele počítačů jsem připravil takového průvodce základními problémy, které vás mohou potkat.  
 

Jak se k on-line schůzce vedoucích TS přihlásím? 

Pokud jste mi odeslali svou platnou G-mailovou adresu, tak jsem vás již na schůzku pozval a toto pozvání jste již obdrželi (na svůj g-mail). Ale pro zjednodušení 
zde přikládám odkaz, přes nějž se ke schůzce můžete připojit také, aniž byste ho museli hledat někde jinde: 
https://meet.google.com/iaz-qeat-vat 
 

https://meet.google.com/iaz-qeat-vat


Po rozkliknutí výše uvedeného odkazu můžete být dotázáni na potvrzení svého přihlašovacího účtu ke schůzce, jak to ukazuje tento náhled: 

 
Zde pouze klikněte na tlačítko "Další", dostanete se pak na stránku s nápisem "Vítejte": 
 



 
Pokud název účtu, který je zde uveden, není shodný s tím, který jste mi poslali pro potřebu přihlášení k naší schůzce, klikněte pod slovem "Vítejte" na šedě 
zbarvený štítek s cizím přihlašovacím účtem a zvolte svůj vlastní g-mailový účet. Uvidíte něco podobného jako v následujícím náhledu:  



 
Pokud by váš vlastní účet vůbec v nabídce nebyl, klikněte na poslední volbu "Použít jiný účet" a vypište svůj g-mail s heslem ručně (toto se vám může stát, 
pokud se vás připojuje přes stejné zařízení k on-line schůzkám více, např. děti k on-line výuce ve škole).  
 

Připojili jste se úspěšně ke schůzce v čas jejího správného začátku, ale nikdo kromě vás tady není? Vy stále čekáte na 

ostatní, ale oni pořád nikde? 

Možná se vám bude zdát, že výše uvedený návod o správném přihlašování nepotřebujete, ale pokud si správnost přihlašovacího účtu opravdu nezkontrolujete 
a třeba přehlédnete, že vás počítač přihlásil pod cizím účtem, budete se pak velmi divit, až v danou hodinu budete na on-line schůzce úplně sami – systém 
vám nedovolí přihlásit se na naši schůzku pod cizími přihlašovacími údaji.  



 
Stejně tak vám nebude umožněno přihlášení, pokud nebudete mít účet u Googlu, tzv. G-mail, který mi, prosím, nahlaste nejpozději 1 hodinu před zahájením 
schůzky. K tomu, abych vám umožnil přihlásit se k naší schůzce pod libovolnou e-mailovou adresou, by Charita Kroměříž musela od Googlu získat oprávnění tzv. 
Pracovní skupiny, což bychom už v tak krátkém čase nestihli, nebo by to nebylo zdarma.  
 

Jak si předem ověřím, že mám vše správně nastavené (mikrofon, kameru)? 

Po přihlášení pod vaším správným g-mailovým účtem se před vámi zobrazí při nesprávném nastavení vašeho počítače tato startovní obrazovka: 

 

1. Pokud nemáte na svém počítači kameru (červená ikonka vpravo dole na černé obrazovce a nápis "Kamera nebyla nalezena"), nevadí to, jenom vás 
neuvidíme. 

2. Pokud však nebudete mít mikrofon (červená ikonka vlevo dole), tak nám potom neřeknete při schůzce ani slovo, ale budete nás moci jen poslouchat. (V 
tom případě můžete ještě nouzově používat pro krátká sdělení psaní zpráv - tzv. "chat", ale to je poněkud nepohodlné a zdlouhavé, proto doporučuji 
funkčnost mikrofonu dopředu zkontrolovat.)  



Pokud jste si jistí, že u svého počítače máte zapojenou kameru i mikrofon, zkontrolujte nastavení svého prohlížeče podle následujícího náhledu: 

 



Pokud jste všechno úspěšně zvládli povolit a odblokovat, měli byste nyní vidět na svém monitoru něco takového: 

 
Ano, do naší virtuální místnosti, kde se v pondělí 21. 12. 2020 ve 20:00 setkáme, se můžete přihlásit i dříve, ale velmi pravděpodobně tam nikoho nenajdete 
(což je pochopitelné). Můžete si ovšem alespoň vyzkoušet, jak vám to všechno bude fungovat.  
 

Z reproduktorů slyším pískání, co s tím mohu dělat? 

Pokud máte reproduktory moc blízko mikrofonu, tak bude vznikat podobný efekt, jaký znáte ze zkoušek mikrofonů v divadlech, konferenčních sálech apod.  

1. Můžete odsunout reproduktory co nejdále od mikrofonu.  



2. Můžete snížit hlasitost reproduktorů. Mělo by to být podobné, jako v následujícím náhledu: 

 
 

Obraz nebo zvuk se přerušuje a trhá. Dá se to spravit? 

1. Je možné, že máte pomalejší počítač. V takovém případě vypněte nebo ukončete všechny ostatní programy, které nepotřebujete.  
2. V prohlížeči zavřete všechny karty, kromě té, na níž máte naši schůzku.  
3. Dočasně si vypněte kameru (kliknutím na ikonu kamery vespod vaší obrazovky).  

 
Věřím, že společně vše zvládneme. Budu se na vás moc těšit 
Martin Provazník, asistent TS, Charita Kroměříž 
 


