
Jak komunikovat s žáky na dálku 
 

Hledáte dnes způsoby, jak komunikovat se svými žáky (a jejich rodiči) jinak? Jak jim nejenom předat 

úkoly, ale také je motivovat, uklidnit, být s nimi v kontaktu? Dosud jste formy online komunikace 

nepoužívali a teď vidíte, že to jinak nepůjde? Možností je spousta, určitě si najdete ty, které vám a 

vašim žákům budou vyhovovat. Máme čas a klid to doma vyzkoušet. Berme to jako příležitost. 

Připravujeme pro vás seriál s návodem, jak si krok po kroku nastavit nejužívanější aplikace, jakými 

způsoby je můžete použít a co všechno k různým způsobům výuky potřebujete. 

Facebook 
Nejjednodušší způsob, který dospělí i děti využívají, je Facebook. V této chvíli se hodí zejména pro 

deváťáky, kteří jsou starší 13 let a je třeba s nimi intenzivněji komunikovat kvůli přijímacím zkouškám. 

Pro komunikaci se třídou lze využít uzavřené skupiny (přístup schvaluje moderátor), kam lze sdílet 

materiály ve formě odkazů, prezentací, lze tam natáčet videa, komunikovat prostřednictvím živého 

vysílání… 

Bandicam a Youtube 
Pro přípravu vlastních videí a jejich sdílení můžete využít třeba těchto dvou nástrojů. 

Co potřebujete 
• PC nebo notebook, mikrofon, kamera (mikrofon a kamera bývá součástí notebooku), žákům 

stačí mobil 

• Pro natáčení a zveřejňování videí 

✓ Program na natáčení videí Bandicam (zdarma natáčení do 10 minut, bez registrace), 

pomocí tohoto programu lze natáčet obrazovku PC s prezentací a komentovat 

(nepotřebujete kameru), další pokročilejší způsob je při zapojení webkamery, kdy 

vás vaši žáci i uvidí. 

✓ Platforma pro sdílení videí Youtube (zdarma, nutná registrace) – připravené video si 

jednoduše nahrajete a odkaz můžete sdílet třeba na FB anebo ho žákům můžete 

poslat mailem. 

Jak nainstalovat 
Bandicam 

• Pomocí odkazu se dostanete na stránku Bandicamu.  

• Zde uvidíte pole s nápisem „Stáhnout zdarma“. Na to kliknete a začne se vám stahovat 

instalační program Bandicamu. Průběh stahování uvidíte v levém dolním rohu.  

• Po dokončení stahování kliknete na políčko v levém dolním rohu, kde jste viděli průběh 

stahování. Otevře se vám instalační program, který se vás zeptá, jestli chcete provést změny 

v počítači. Klikněte na ANO.  

• Dále vám to nabídne, jakým jazykem budete chtít provést instalací. Nastavte češtinu a 

klikněte na OK.  

https://www.bandicam.com/cz/


• Nyní jste v instalačním programu, vše si přečtěte a klikněte na Další. Přešli jste na další část 

instalace, zde se vám zobrazí smlouva o využívání Bandicamu, po přečtení klikněte na 

Souhlasím.  

• Další okénko je pro vás nedůležité, a tak klikněte na Další. Poté si vyberete, kam chcete 

program nainstalovat. Kliknete na Procházet a zvolíte složku, kam chcete program 

nainstalovat. Po vybrání složky klikněte na OK a dále na Instalovat.  

• Poté co se instalace dokončí, klikněte na Dokončit. 

• Na ploše by vám měla vzniknout ikonka Bandicamu. Na tu dvojkliknete a program se spustí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

  



ZOOM 
Pro vyučování a komunikaci se skupinou žáků přes internet naživo 

Co potřebujete 
• Učitel PC nebo notebook, žáci alespoň mobil 

• Aplikace ZOOM (zdarma, nutná registrace, pro skupinové videohovory v konkrétním čase) 

Zde je odkaz, kde můžete ZOOM stáhnout.  

Otevře se vám stránka, kde uvidíte nápis „Zoom Client for Meetings“ a pod ním tlačítko s nápisem 

„Download“, na to klikněte. Stáhne se vám instalační program, který uvidíte v levém dolním rohu. A 

teď jsou dvě varianty, co se může stát.  

1) Kliknete na něj a potvrdíte, že chcete provést změny v počítači. Program se vám poté během 

chvilky nainstaluje a otevře vám prohlížeč, kde si vytvoříte ZOOM účet. Po zaregistrování by 

se vám aplikace měla sama spustit. 

2) Kliknete na instalační program, který se spustí a ukáže se vám nabídka, kde kliknete na 

Spustit. Program se nainstaluje a spustí. Vy kliknete na Sign in. Přesunete se na přihlášení do 

programu. Pokud nemáte účet, klikněte v pravém dolním rohu na Sign up. Otevře se vám 

prohlížeč a stránka ZOOMu, kde se zaregistrujete. 

Aplikaci najdete na ploše a spustíte jí dvojklikem. 

 

 

 

  

https://zoom.us/download


 

  



 

                                                                

 

                                                                                                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Přejeme vám i vašim žákům nové zážitky při výuce. Všichni se teď učíme. 

Neváhejte nás kontaktovat, připravíme další lekce podle vašich potřeb.            

 


