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Jak se připojit k online týmu Akademického senátu PEF MENDELU 
(elektronická jednání a diskuse) 
 

Připojení do týmu 

Pro online jednání i diskuse Akademického senátu PEF MENDELU (dále jen senát) byl v rámci MS Teams 

vytvořen tým Akademický senát PEF MENDELU - online jednání. Přístupový kód do tohoto týmu je: 
l42dq3v. 

Připojit se lze v MS Teams následovně: v levém menu vyberte Týmy, následně vyberte Připojit se 

k týmu nebo vytvořit nový. 

 

 
 

Poté zvolte možnost Připojit se k týmu pomocí kódu a zadejte patřičný přístupový kód (l42dq3v) 
a dále vyberte Připojit se k týmu. 
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Diskuse a online jednání senátu 

Pro online jednání senátu jsou zřízena jednotlivá vlákna (např. 27. dubna 2020, 10.00 hod.), kde je 

možné se k probíhajícímu jednání senátu připojit (podrobněji k obsahu jednání viz Pozvánka, 
popřípadě další materiály dostupné v autentizované části dokumentového serveru, část senát 
https://is.mendelu.cz/auth/dok_server/slozka.pl?zobraz=1;id=17829).  

 

 
 

V rámci daného vlákna (ideálně k danému naplánovanému termínu senátu) lze k problematice 

jednání senátu diskutovat. Členové tohoto týmu jsou členové senátu, členové Vedení PEF MENDELU 
a účastnící, kteří se do skupiny připojí. 
 

Pokud byste rádi diskutovali obecnou problematiku, která není spjatá s konkrétním jednáním senátu, 
využijte vlákno Obecné (General).  

 

Pokyny pro účast v online jednání 
Jednání senátu se řídí podle programu jednání (viz Pozvánka), program jednání se schvaluje na 

začátku jednání senátu. 
 

Účastníci jednání mimo senát mohou na senátu vystoupit, ale o takovém vystoupení je nutno na senátu 

hlasovat. Vzhledem k online podobě jednání, lze toto na začátku jednání senátu upravit (úpravu 

schvaluje senát). S ohledem na větší počet účastníků jednání je vhodné vystoupení účastníka na 

senátu indikovat za pomoci příspěvku do chatu aplikace, ve formě žádosti o vystoupení, nebo 

v podobě formulovaného dotazu. Vystoupení moderuje předseda senátu, místopředseda, popřípadě 

další člen senátu v souladu s Jednacím řádem AS PEF MENDELU. 
 

 
 

V průběhu jednání, pokud účastník jednání není vyzván k hovoru, je vhodné mít vypnuto hlasový 

vstup (mikrofon). 

https://is.mendelu.cz/auth/dok_server/slozka.pl?zobraz=1;id=17829

