Výuka v době distanční výuky prostřednictvím

Skype je rozšířený nástroj pro online komunikaci. V případě MS Windows 10 je již
integrovaný do systému (nemusíte nic instalovat, v PC jej již máte)
Používáte-li starší systém (windows 7, windows 8.1 apod.), je potřeba Skype stáhnout
z tohoto odkazu:

https://www.skype.com/cs/get-skype/
Při použití tabletu s androidem jej získáte jako aplikaci „Skype“ v „obchod play“

Technické předpoklady pro používání Skype:
- Zařízení vybavené webkamerou a mikrofonem (PC, notebook, tablet) Použití
mobilního telefonu není příliš vhodné z hlediska velikosti zobrazeného obrazu a
celkové kvality a efektivity výuky.
- Pro oboustrannou kvalitu zvukového přenosu doporučuji použití sluchátek.

1. Spuštění Skype
- Ve Windows 10 vyhledejte aplikaci
Skype (lupa – napsat „Skype“)
- Doporučuji aplikaci „připnout“ na
lištu, nebo na start, pro snadný
přístup v budoucnu.
(v případě instalace stažené aplikace se
vám vytvoří automaticky ikona na ploše)

2. Přihlášení do Skype
- Pokud jste ještě nikdy Skype nevyužívali,
ani nevlastníte účet Microsoft (Skype se
používá pod účtem Microsoft), můžete si
jej v tomto kroku vytvořit. Tento účet je
pro použití nutný. (kliknutím na
„vytvořte si ho“ spustíte průvodce, kde si
účet založíte). Jméno a heslo si dobře
zapamatujte.
- Pokud již máte účet, můžete do řádku
přihlášení vyplnit svůj účet, následně pak
heslo.

3.

Nastavení Skype

Při prvním přihlášení vás průvodce
provede základním nastavením Skypu.
Obrázek (fotka)
Nastavení zvuku – důležité! Doporučuji
provést nabízený testovací hovor (viz. Obrázek)
Test videa – na další kartě otestujete
kameru. Pokud se vidíte, je vše v pořádku
Nakonec stiskněte „OK“
Nyní máte skype zcela připravený k použití.

4. Vyhledání kontaktu – jak zavolat, nebo napsat
- Prostřednictvím Skypu lze chatovat (psát si), uskutečnit hovor bez videa a hovor
s videem. Může komunikovat i více uživatelů (lidí) najednou.
- V levé horní části zadejte vyhledávanou osobu (jméno, které máte hledat vám sdělí
učitel)

- Rovnou můžete zahájit konverzaci (doporučuji nejprve textem) a vyčkejte na
odpověď.

5. Videohovor
- Klikněte na kontakt, se kterým chcete komunikovat (otevře se vám okno chatu)
- Vpravo nahoře pak klikněte na obrázek kamerky, tím spustíte videohovor (ukáže se
vyzvánění a skype se pokouší kontaktovat protistranu)

- Grafický vzhled aplikace se od zde prezentované verze může mírně lišit -

