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Pokyny účastníkům školení 
 
Co budete potřebovat: 

• stolní počítač nebo notebook (ideálně) s kamerou, 
• sluchátka/reproduktory a mikrofon, 
• připojení k internetu 

 
Co udělat v předstihu: 

• Pro účely online kurzu není potřeba, aby měl účastník vlastní registraci na platformě 
Zoom. (lze provést zde: https://zoom.us/signup) 

• Stáhnout aplikaci Zoom: https://zoom.us/download (konkrétně Zoom Client for 
Meetings) do počítače a nainstalovat ji 

• Kliknout na https://zoom.us/test a otestovat, jak funguje videokonference, pro 
seznámení s ovládáním 

 
Jak postupovat při přihlašování: 

• Cca 15 min před zahájením školení klikněte na link, který obdržíte na email den před 
začátkem školení. Zde se se přihlaste pomocí Vašeho registračního emailu a hesla 
(taktéž bude v emailu). 

• Poté se připojte do videokonference pomocí tlačítka Přihlášení do webináře přes 
aplikaci Zoom a potvrďte, že chcete využít aplikaci Zoom. 

• Po připojení do videokonference je mikrofon automaticky vypnutý. Zapínám 
ho pouze v případě, že chci položit dotaz (Mikrofon se zapíná a vypíná pomocí ikony 
mikrofonu „Mute“ vlevo dole na obrazovce Zoomu). 

• Svůj dotaz mohu položit také prostřednictvím chatu 
• Kameru je možné nechat zapnutou (prosíme o vypnutí jen, pokud se objeví 

problémy s připojením). 
• V případě překrývání se oken v průběhu vysílání je možné si upravit velikost 

zobrazení viz. lišta (obvykle nahoře) „View option“ a nastavit si zobrazení 
v procentech dle potřeby daného monitoru.  

• Během webináře nás čeká několik diskuzí, ve kterých čte moderátor dotazy z chatu 
přednášejícím. Poté je prostor na kladení živých dotazů, účastníci se mohou přihlásit 
o slovo zvednutím ruky (v ikoně Reactions nebo rozkliknutí pravého sloupce ikonou 
Participants) a moderátor jim postupně přidělí slovo. Snažíme se neskákat ostatním 
do řeči. 

https://zoom.us/signup
https://zoom.us/download
https://zoom.us/test


ČESKÁ BETONÁŘSKÁ SPOLEČNOST 
ČSSI  
CZECH CONCRETE SOCIETY 
_______________________________________________________________________________________________________ 
Česká národní skupina fib Člen Asociace evropských betonářských společností ECSN 
Czech National Group of fib  Member of ECSN 

 

_____________________________________________________________________ 
Česká betonářská společnost ČSSI  
Na Zámecké 1518/9                     tel: +420 605 325 366 
CZ-140 00 Praha 4/Prague 4                     tel: +420 775 124 100 
Czech Republic             e-mail: cbsbeoton@cbsbeton.eu 
IČ: 708 02 408, DIČ: CZ70802408          www.cbsbeton.eu 

 

 

Co dělat při technických potížích: 

• Zoom si stáhněte a vyzkoušejte v předstihu. Nenechávejte to na poslední chvíli. 

• Pokud máte v této první fázi technický problém, napište mi na e-mail: 
jandova@cbsbeton.eu . 

• Jestliže Vás technické problémy zastihnou těsně před webinářem nebo během 
něj, volejte na číslo +420 608 072 996 

• V případě organizačních, nebo jiných záležitostí pište na johova@cbsbeton.eu, nebo 
volejte na +420 775 124 100  

 

Děkujeme a těšíme se na viděnou 

Za kancelář ČBS 

Karolina Jandová a Petra Johová  
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