
Informace k přípravným kurzům 
Přípravné kurzy k přijímacím zkouškám z matematiky a českého jazyka proběhnou online ve dnech  

24. 2., 3. 3., 10. 3., 17. 3., 24. 3. vždy od 15:30 do 17:00 hodin. 

Není nutné instalovat žádnou aplikaci, ani si vytvářet účet u společnosti Microsoft. Stačí mít pouze počítač 

s připojením k internetu a váš oblíbený webový prohlížeč. (Chrome, Edge, ...) 

Několik dní před konáním každé schůzky dostanete e-mail s odkazem na schůzku (tedy 5 odkazů na 5 schůzek). 

V e-mailech, které od nás obdržíte, klikněte na Přijmout, abychom věděli, že jste schůzku zaregistrovali. 

 

E-mail pak vždy předejte svému dítěti. Požádejte ho zároveň, aby se ke schůzce přihlásilo cca 10 minut před 

jejím začátkem. 

Pokyny pro uchazeče (žáky): 

1. V den kurzu a přibližně 10 minut před jeho zahájením otevřete e-mail od rodičů a klikněte na odkaz 

napravo od textu: „Kliknutím sem se připojíte ke schůzce“  

 

2. Následně budete přesměrováni do vašeho výchozího webového prohlížeče, ve kterém se otevře stránka, 

díky níž se během chvilky připojíte ke schůzce. Ve webovém prohlížeči se může objevit vyskakovací okno 

s hláškou pro spuštění desktopové aplikace Teams. V takovém případě klikněte nejdříve na možnost 

Zrušit, a poté pokračujte kliknutím na možnost Pokračovat v tomto prohlížeči 

 

3. V následujícím okně do kolonky Zadejte jméno vyplňte své jméno a příjmení.  Zvolte si, zda chcete mít 

zapnutou kameru a mikrofon. Zapnutí kamery a mikrofonu můžete měnit i během hovoru. Až vše 

nastavíte, klikněte na Připojit se 

 



4. Poté budete přesměrováni do tzv. předsálí, ve kterém musíte chvilku počkat, než vám některý z dalších 

účastníků schůzky potvrdí přístup. Tento krok může být přeskočen a můžete být ke schůzce připojeni 

přímo bez nutnosti schvalování vašeho přístupu. 

5. Gratulujeme, právě jste se připojili ke schůzce Teams! 

 

V případě problémů s připojením či jiných nejasností kontaktujte Ing. Romana Paula na adrese 

Roman.Paul@gymmost.cz nebo Mgr. Tomáše Volmuta na adrese Tomas.Volmut@gymmost.cz. 
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