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Pořízení Snímku obrazovky – tzv. screenshot 

Snímek obrazovky je povinen podle nařízení MŠMT pořídit každý účastník on-line semináře, pokud 

je seminář akreditovaný v systému DVPP a účastník uplatňuje jeho úhradu z evropských fondů. 

 

Pořízení snímku probíhá ve dvou krocích 

1. Pořízení vlastního snímku 

2. Uložení snímku do počítače 

1. Pořízení vlastního snímku 

Nejprve si nastavte prostředí webináře tak, aby obsahovalo dva nejdůležitější údaje (vaší identifikaci 

a aktuální datum a čas). 

 

V prostředí Google meet, který používá naše společnost, je důležité před připojením k relaci nastavit 

vlastní jméno. Při prvním přihlášení se vás zpravidla systém na jméno zeptá. 
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Po přihlášení do relace zvolte v pravé časti panelu ikonu Lidé…  

 

 

 

Po kliknutí se vám zobrazí seznam přihlášených. Sebe vidíte ihned nahoře - ikona Jméno, příjmení 

(vy).  
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Druhý důležitý údaj je zobrazen na hlavním panelu v pravém dolním rohu (datum a čas relace). 

Nyní již můžete přistoupit k vlastnímu pořízení snímku. Provádí se pomocí tlačítka Print Screen (zkratka 

PrtSc). Najdete jej zpravidla v horní řadě tlačítek v pravé části. 

 

 

 

 

Záleží na tom, jaké zařízení používáte. Někdy stačí samostatný stisk tohoto tlačítka, některé klávesnice 

mohou vyžadovat pro pořízení snímku spojení s tzv. funkční klávesou (tlačítko Fn v levé dolní části 

klávesnice). Pak snímek pořídíte současným stiskem obor tlačítek (Fn + PrtSc). To musíte vyzkoušet. 

Při správném postupu se snímek uloží do tzv. schránky. 
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2. Uložení snímku do počítače  

Ze schránky počítače je třeba snímek vložit do nějakého programu 

Můžete využít textový editor, v něm otevřít prázdný dokument a snímek do něj vložit pomocí klávesové 

zkratky Ctrl + V – současný stisk tlačítka Ctrl (ve spodní řadě na klávesnici) společně s tlačítkem písmene 

V, případně využít funkce Vložit. Snímek se uloží do dokumentu jako obrázek. 

 

 

Návod ukazuje prostředí MS Word, využít ale můžete jakýkoli jiný textový program. 

 

 

Pro uložení snímku můžete využít také grafický program. Nejjednodušší a nejčastěji používanou 

aplikací ve většině počítačů je Malování. Do nového souboru vložte snímek obrazovky ze schránky 

stejným způsobem, který je uveden výše (přes příkaz Vložit  nebo pomocí klávesové zkratky Ctrl + V). 
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Posledním úkonem je uložení vytvořeného souboru do počítače. Pokud soubor neuložíte, počítač 

vás sám při ukončení programu vyzve k uložení souboru na disk. 

 

 

Podobných návodů je na internetu k dispozici dostatek. Pokud by vám tento návod nestačil, 

„vyguglujte“ si v prohlížeči termín „jak uložit snímek obrazovky“.  
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