
Teams – plánování schůzek a omezení práv účastníků 

 

Abyste mohli omezit práva účastníků schůzek, musíte schůzku naplánovat předem a změnit její nastavení. 

 

Naplánování schůzky týmu (předmětu, třídy...) 

Spusťte aplikaci Teams a otevřete tým, pro který chcete schůzku naplánovat. 

Vpravo nahoře najeďte na ikonku kamerky nebo na malou šipku vedle ní a klikněte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V rozbalené nabídce klikněte na Naplánovat schůzku 

 

 

 

 

 



 

Vyplňte údaje o schůzce 

Věnujte pozornost hlavně nastavení času schůzky. Vykašlete se na políčka, která jsem škrtla. 

 

Hotovou schůzku publikujte kliknutím na tlačítko Poslat vpravo 

nahoře.  

 

 

 

 

 

Například: 

AJ 6B pondělní videolekce 

Datum a čas začátku 

Datum a čas konce 

Opakování (obvykle 
“týdenně”, on Microsoft 
moc neumí česky :-) 

Pokud schůzku naplánujete 
s týdenním opakováním, 
máte vystaráno na opravdu 
dlouhou dobu. 

Naplánované schůzky 
můžete odstranit v 
kalendáři, až bude potřeba. 

Sem můžete napsat například, jaké pomůcky si 
mají děti připravovat, co budete dělat. 

Obsah tohohle pole můžete změnit i po uložení 
schůzky podle vaší potřeby.  



Jak upravit práva uživatelů? 

Přejděte do příspěvků týmu, pro který jste schůzku naplánovali. Schůzka už tam je vidět i s popisem. Každý, kdo se 

bude chtít připojit, jen klikne do fialového pole, zvolí Připojit se a je hotovo. 

  

 

 

 

 

 

 

Pokud chcete upravit práva účastníků schůzky taky, aby se žáci nemohli navzájem vyhazovat a ztlumovat, klikněte na 

fialový pruh.  

Otevře se vám znovu zadání schůzky. Tentokrát nejdete nahoře nápis Možnosti schůzky. Klikněte na něj. 

 

 

Pokud nemůžete nápis Možnosti schůzky najít, je schovaný pod třemi tečkami. 

 



Otevře se vám prohlížeč. Pokud bude chtít, abyste se přihlásili, udělejte to. 

Na stránce upravíte jenom nastavení Kdo může prezentovat? na Jenom já a kliknete na Uložit. Zbytek vás nemusí 

zajímat. 

 

Vím, že vám to asi nedává smysl. Prezentování přece nesouvisí s vyhazováním a ztlumováním zvuku. Věřte mi, je to 

ono, a zabere to! 

Jestli znáte jiný způsob, jak se k nastavení dostat, používejte ho. Systém má spoustu dveří do jedné místnosti. 

 

 

 

 

 



Poznámka na konec 
Všechny naplánované schůzky najde každý (vy i děti) v kalendáři. Odsud se na schůzky dostanete také a odsud 

můžete schůzky také zrušit, až nebudou potřeba. 

V kalendáři každý vidí jen schůzky, které vytvořil nebo do kterých byl pozván. 

 

 


