
Technické pokyny pro školu: 
 

Streamovaná online projekce filmu V síti: Za školou proběhne v předem 

daný den a čas. Není možné film sledovat později, nebo jej třeba přetáčet 
zpět. Není ani možné jej stáhnout do počítače pro pozdější přehrání.  

Po projekci filmu bude na tom stejném streamu následovat debata s tvůrci 
filmu, do které se můžete aktivně zapojit pokládáním otázek 

prostřednictvím chatovacího okénka vpravo na obrazovce. 
Několik dní před samotným streamem budete mít možnost vše si předem 

vyzkoušet s pomocí odkazu na testovací stream. Doporučujeme, abyste 
testu využili. Můžeme Vám pak pomoci s případnými potížemi a budete mít 

jistotu, že stream filmu pak proběhne v pořádku. 
Samotný stream v den projekce poběží již půl hodiny před začátkem filmu, 

abyste měli dostatek času se připojit a vše si ve třídě připravit. 
 

Co budete potřebovat: 
 

Základem je počítač se stabilním internetovým připojením. Ideálně přes 

kabel, nebo silnou wifi. Na kvalitě Vašeho připojení závisí kvalita streamu. 
Počítač pak připojte k projektoru, nebo interaktivní tabuli – záleží na Vašich 

možnostech.  
Film V síti: Za školou má silný děj a důležité sdělení, je však také svébytným 

uměleckým dílem, které na diváka působí svými estetickými kvalitami. 
Prosíme Vás, abyste se pokusili projekci u Vás ve škole / třídě co nejvíce 

přiblížit projekci v kinosále. Doporučujeme zatemnit učebnu a připravit 
dobré ozvučení. 

 
Postup: 

 
Odkaz na živý stream a přihlašovací údaje (heslo) obdržíte nejpozději den 

před konáním streamu na mail, ze kterého jste stream objednávali. Tento 
jeden odkaz můžete použít pro projekci ve všech přihlášených třídách 

najednou. Po kliknutí na link vyplňte zaslané heslo, odemknete si tak přístup 

k projekci. Následně si v daný čas stream spustíte stisknutím Play 
(trojúhelník v okně videa). 

 
Odkaz si otevřete v počítači, ze kterého budete promítat, a to nejlépe v 

prohlížečích Google Chrome, Mozilla Firefox, nebo Safari. U ostatních 
prohlížečů (např. Explorer) nemůžeme zaručit stoprocentní funkčnost 

streamu. 
 

Chat a otázky do diskuze po filmu: 
 

Pokud chcete debatujícím napsat vzkaz nebo položit otázku, učiňte tak 
písemně v chatovacím okénku v pravé části obrazovky. Chatu se účastnit 

nemusíte. Pokud budete sledovat stream v režimu na celou obrazovku 
(fullscreen), chat bude skryt. 

Debatující budou chat průběžně sledovat a na vaše otázky reagovat.  



Testovací stream: 
 

Testovací stream s ukázkami z filmu Vám bude sloužit k tomu, abyste si vše 

předem vyzkoušeli. Kdykoliv během testu můžete zkusit stream zapnout, 
přihlásit se do chatu, propojit počítač s projekcí apod. V případě, že byste 

narazili na nějaké technické obtíže, dejte nám vědět, pokusíme se Vám 
poradit a problém vyřešit. Linky na testovací streamy dostanete od nás 

předem. 
 

Průběh streamu ve Vámi rezervovaném termínu: 
 

8.30 spouští se stream, ke kterému se můžete připojit pomocí odkazu, 
který obdržíte předem mailem. Nastavíte si projekci, správnou hlasitost a 

podobně. 
9.00 na streamu se začne promítat film V síti: Za školou, projekce 

trvá 63 minut 
10.03 po skončení titulků se přepojíme živě k našim hostům. Debata 

poběží minimálně 30 minut. Po skončení debaty se stream zastaví a 

projekce končí. K filmu již není možné se zpětně vrátit. 

 

 


