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INFORMACE PRO ÚČASTNÍKY VALNÉ HROMADY AVPO ČR 
 

 

Valná hromada AVPO ČR (dále VH) proběhne čtvrtek 4. června 2020 od 9:30 hod. on-line, na platformě Zoom. 

Pokud Zoom ještě nepoužíváte, je potřeba si zřídit na Zoomu účet (postup viz níže). 

 

DŮLEŽITÉ: Přihlaste se prosím na PC nebo notebooku. U telefonů a tabletů jsou funkce aplikace omezené, 
jedná se o zjednodušené verze.  

 

 

Přístup na VH 
 

Pokud jste se na VH přihlásili prostřednictvím Google formuláře, obdržíte od nás přístupové údaje. Jedná se o 
odkaz a tzv. číslo schůzky. 

 

Prezence 
 

Během VH budou probíhat hlasování, proto musíme před vaším virtuálním vstupem na VH nejprve udělat 
prezenci. Za každou členskou organizaci může hlasovat jen jedna osoba, buď statutární zástupce, nebo jiná osoba 
pověřená na základě plné moci. Pokud bude vaši organizaci zastupovat zplnomocněný zástupce, pošlete nám 
prosím naskenovanou plnou moc minimálně den předem na adresu avpo@avpo.cz. Formulář plné moci nejdete 
v příloze. 

U každého účastníka bude nutné ověřit totožnost, ověření proběhne v tzv. waiting room. Prosíme vás, abyste 
měli připravený doklad totožnosti, jehož číslo nám nadiktujete. Stejně jako pro vás, také pro nás půjde o novou 
zkušenost, přihlaste se tedy včas a buďte trpěliví.  Děkujeme. 

 

Jak se zapojíte do diskuze? 
 

Po vpuštění na VH budete mít automaticky ztlumený zvuk.  

Během naší on-line VH očekáváme diskuzi. Pokud budete mít dotaz nebo se budete chtít zapojit do diskuze, 
můžete kdykoli využít „chat“, nebo se přihlásit pomocí zvednuté ručičky, tzv „raise hand (na spodní liště Zoomu 
klikněte na ikonku „Participants“,  a v té je možnost „raise hand“ ) a režie Vás dá nahlas.  

 

 

https://forms.gle/VgaZCh5jATiDc7Qf9
mailto:avpo@avpo.cz
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Hlasování 
 

Před každým hlasováním se na sdílené obrazovce objeví otázka, o které se bude hlasovat.  

Hlasování poté bude probíhat prostřednictvím ikonky „Participants“, po kliknutí na ikonku se vám zobrazí 
možnosti, z nichž jednu vyberete: 

- ANO (souhlasím, hlasuji pro); 
- NE (nesouhlasím, hlasuji proti). 

 

Variantu ZDRŽUJI SE aplikace Zoom nenabízí. Po sečtení a zaznamenání hlasů PRO a PROTI vás tedy zvlášť 
vyzveme, aby se přihlásili ti, kteří se zdržují – označí přitom variantu ANO (zdržuji se).  

 

Záznam VH 
 

Z VH bude pořizován záznam (nahrávání VH) pro interní potřebu AVPO ČR. Pokud nebude chtít být na záznamu 
vidět, stačí na spodní liště aplikace Zoom zaškrtnout „stop video“. 

 

Dokumenty k VH 
 

Podklady pošleme předem, vybrané dokumenty nebo prezentace budeme sdílet na obrazovce. 

 

 

Nemám Zoom, co pro to musím udělat?  
 

5 kroků k připojení do Zoomu: 

 

1. Přihlaste se na stránku Zoom.us.  
2. Povolte cookies (pomáhají lepšímu načítání obsahu)  
3. Přihlaste se (Sign in), zadejte datum narození, vytvořte si účet:  

a. pomocí Facebooku, nebo Googlu (pokud máte určitě to využijte);  
b. nebo zadáním emailu, na který vám bude zaslán odkaz pro ověření, poté si vytvořte heslo pro svůj 

Zoom účet.  
4. Přihlaste se k plánované aktivitě odkazem, nebo číslem schůzky (a heslem, je li vyžadováno): 

a. přímo ze svého prohlížeče;  
b. stažením tzv. klienta (programu) do svého počítače.  

5. Při přihlášení se do schůzky povolte nejprve audio (Join audio), poté i video (Join video), pokud to Váš 
počítač dovoluje.  

 

https://zoom.us/

