
NÁVOD K APLIKACI ZOOM 

1. Navštívíte stránku zoom.us. 

2. Kliknete na oranžovou kolonku SING UP, IT'S FREE. 

 

3. Zadáte datum narození rodiče a klikněte na tlačítko Continue. 

 
4. Zadáte emailovou adresu (rodiče nebo dítěte) a kliknete na tlačítko Sign Up. 

 
5. Objeví se Vám kolonka, že Vám na email poslali potvrzení. 



 

6. Navštívíte svou emailovou schránku a najdete email od programu Zoom. Kliknete na tlačítko  

ACTIVATE ACCOUNT. 

 

7. V tabulce kliknete na No a dále na Continue. 

 
8. Vyplníte jméno a příjmení dítěte a zvolíte si heslo. Pozor, heslo musí obsahovat minimálně 

osm znaků, číslici a jedno velké písmeno. Heslo si někam zapište, ať ho nezapomenete. V 

políčku Confirm Password znovu napíšete zvolené heslo. 



 

9. Dále kliknete na kolonku Continue. 

 
10. Vyskočí na Vás další tabulka. Kliknete na Skip this step. 



 

11. V další tabulce kliknete na Go to My Account. 

 
12. Profil máte úspěšně založený. Nyní si stáhnete, prosím, tento program do počítače.Pokud 

nemáte počítač a program budete mít na tabletu či počítači, prosím, stáhněte si aplikaci Zoom 

Cloud Meetings z Obchodu Play. 

Na stránce Zoom kliknete na slovo RESOURCES a po rozbalení na Download Zoom Client. 



 

13. Ihned u první položky kliknete na tlačítko Download. 

 
14. Počítač Vám ukáže, že program stahuje a Vy po stažení kliknete. 

15. Proběhne ihned instalace. 



 
16. Program nevím, kam se Vám stáhl. Nejspíše na plochu. Hledejte modrou ikonu Zooms 

kamerou. Po spuštění programu klikněte na tlačítko Sign In. 

 

17. Zadejte emailovou adresu a heslo, které jste zadávali při zakládání účtu. Odklikněte takéKeep 

me signed in. 

 



18. Po založení mi, prosím, napište přes WhatsApp, Messenger, email či sms jakou emailovou 

adresu jste použili. Já si děti ihned přidám. Vyskočí okénko s oznámením, kde kliknete na 

tlačítko Accept. 

 

Jste moc šikovní, zvládli jste to, děkuji. Dětem zavolám, až se bude vysílat. 

Žáci pouze hovor přijmou. 

Je důležité, aby děti měly kameru a mikrofón. U notebooků, tabletů a mobilů 

je většinou vše zabudované. 

Samozřejmě, že první online setkání bude rozpačité, ale určitě se vše srovná. 

Moc Vám děkuji, Vojířová. 


