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Postup, jak se přihlásit na webinář 

 

V rámci zavádění progresivních metod k naplnění zákona č. 61/1988 Sb. v oblasti 

poradenství organizacím a jejich zaměstnancům jsme připravili řadu webinářů – 

online seminářů.  

Webináře běží na platformě Microsoft Teams. 

K úspěšnému absolvování on-line semináře nepotřebujete žádnou licenci. Potřebujete 

jen počítač, který je připojený k internetu – doporučuji připojení počítače přes kabel 

(např. připojení vaší provozovny je bezdrátově (pomocí wifi), ale od Vašeho 

modemu, routeru wifi je vhodnější vest k počítači kabelem). 

 

Návod, jak postupovat: 

Přijde Vám pozvánka – ideálně v takovéto podobě: 

 

Join Microsoft Teams Meeting 

Learn more about Teams | Meeting options 

 

Kliknete na Join Microsoft Teams Meeting a budete přesměrováni na webovou 

stránku, kde si můžete vybrat mezi aplikací a webovým prohlížečem (Připojit se místo 

toho na webu). Pokud nemáte aplikaci klikněte na připojení pomocí webového 

prohlížeče. Pak už Vás čeká jen vyplnění jména a jste na našem webináři. 

 

 

Druhá varianta, která Vám může přijít – bohužel ji nemůžeme ovlivnit, jedná se o 

záležitost nastavení na vašem počítači – je samotný hypertextový odkaz rozložený do 

textu: 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ada54c4b23d234f799129bd2728e2247f%40thread.tacv2/1587053706015?context=%7b%22Tid%22%3a%22cd4b156a-11af-44b3-a647-d3e38d670b83%22%2c%22Oid%22%3a%22a19117aa-6a61-470f-94dc-5b219062056f%22%7d
https://aka.ms/JoinTeamsMeeting
https://teams.microsoft.com/meetingOptions/?organizerId=a19117aa-6a61-470f-94dc-5b219062056f&tenantId=cd4b156a-11af-44b3-a647-d3e38d670b83&threadId=19_da54c4b23d234f799129bd2728e2247f@thread.tacv2&messageId=1587053706015&language=en-US
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Zde odkaz na video návod: (přechod na odkaz CTRL a klepnutí) 

https://youtu.be/ol-Uj5Y8XmA 

Textový návod: 

Černě napsáno: Join Microsoft Teams Meeting – neklikatelné a nepoužitelné. 

Za černý textem následuje text, který začíná a končí <> - text mezi těmito závorkami 

označte, kliknete pravý tlačítkem na myši a druhy řádek přejít na adresu … 

Může se stát, že text mezi závorkami bude klikatelný, pokud je, klinete na nej. 

Následuje stránka s výběrem mezi aplikací a připojením přes web. 

 

POZOR!!! Stalo se nám v některých případech, že pozvánka přišla do složky HROMADNÉ. 

 

V případě, že si nejste jistí postupem, zde je mé telefonní číslo: 

603 868 457 – Aleš Rett 

https://youtu.be/ol-Uj5Y8XmA
https://youtu.be/ol-Uj5Y8XmA

