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NÁVOD - JAK SE PŘIPOJIT K ONLINE VÝUCE 

A) Ověření přihlášení do školní e-mailové schránky 
Vyzkoušejte si dostatečně předem, že znáte své přístupové údaje do školní pošty a víte, jak se 
do ní přihlásit, v průběhu online hodiny již nebude čas, toto řešit. 
 
Přihlášení do školní pošty: 
Do školní schránky se přihlásíte po zadání adresy office.com, schránky žáků jsou tvořeny ve tvaru: 
zakprijmeni@mandyska.cz. Pokud si nepamatujete své heslo, pište na adresu hejlova@mandyska.cz a heslo vám 
bude zasláno.  

 

B) Přihlášení k online hodině 

1) Budete potřebovat PC, notebook nebo mobilní telefon s připojením na internet, sluchátka 
nebo reproduktory.  

2) Do vaší školní e-mailové schránky Vám cca 15 minut předem přijde odkaz a heslo 
k připojení. Mějte tedy v tuto dobu spuštěnou poštu. Na odkaz si buď kliknete, nebo ho 
zkopírujete do prohlížeče. Videohovor si pusťte pouze v prohlížeči Chrome (odkaz ke stažení), 
v Mozille ani jiných prohlížečích hovor nefunguje. 

Potvrďte odkaz a zadejte poslané heslo, tím se již připojujete k vysílání.  

Pokud se připojujete přes notebook nebo jiné zařízení, které má mikrofon a kameru – vypněte 
si je prosím, dle obrázku kliknutím na symbol kamery a mikrofonu. 

 

Kameru a mikrofon bude tedy mít spuštěnou v tuto chvíli pouze učitel.  

mailto:skola@mandyska.cz
https://office.com/
mailto:hejlova@mandyska.cz
https://www.google.com/chrome/


                

 
IČO: 70886083 Základní škola TEL: 495 279 711  Mateřská škola TEL: 495 279 740 
DIČ: CZ70886083  E-MAIL: skola@mandyska.cz  E-MAIL: ms.pohadka@mandyska.cz
  www.mandyska.cz    www.ms-pohadka.cz 

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 

Po přihlášení do videohovoru si klikněte na ikonku s obrázkem zprávy (vlevo dole) – spustíte 
si tak chat, ve kterém budete moci komunikovat během hovoru s vyučujícím. 

Do tohoto chatu nepište zbytečně, pouze v případě, že nerozumíte látce, případně máte jiný 
dotaz na vyučujícího ohledně probíhající práce (látky). Učitel bude na tyto dotazy ve vhodnou 
dobu reagovat.  

 

 
 
Zadání jména: 
Chat Vás vyzve k zadání přezdívky – napište zde své jméno a příjmení – všichni si zde zadejte 
své jméno a příjmení! Toto jméno se také zobrazí vedle vašeho náhledu, učitel tedy bude 
schopen identifikovat, kdo se k hovoru přihlásil.  
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Průběh hovoru: 
Poklikejte si dvakrát na náhled učitele, zobrazí se vám přes celou obrazovku. Okna ostatních 
můžete přepínat pomocí 4 čtverečků ve spodní části obrazu. Vaším cílem, ale je vidět, co 
promítá učitel, ostatní mají kameru vypnutou. 

 

 

Ukončení hovoru: 
Nezapomeňte na konci vysílání kliknout na červené tlačítko se sluchátkem. 
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