NÁVOD PRO PRÁCI S APLIKACÍ GOOGLE UČEBNA (CLASSROOM) pro zákonné zástupce
v případě distančního vzdělávání
OBECNÉ INFORMACE





Aplikace bude sloužit pro distanční vzdělávání v případě uzavření školy nebo karantény třídy.
Každý žák bude mít pro každý předmět 1 kurz, kam ho pozve učitel. Učitel tam ukládá materiály k výuce včetně možnosti
hodnocení.
Přihlásit se můžete pouze přes školní mail jmeno.prijmeni@zs-slovenska.eu (o heslo si můžete požádat na
natalia.michalska@zs-slovenska.eu).
Žáky od 5. do 9. třídy naučíme aplikaci používat ve škole. Žákům od 1. do 4. třídy musí pomáhat rodiče.

PŘIHLÁŠENÍ NA ŠKOLNÍ EMAIL GOOGLE (pokud jste se nepřihlásili dříve)


Otevřete si internetovou stránku www.google.cz - Vpravo nahoře zmáčknete modré tlačítko „Přihlásit se“ - Zadáte svůj
email: jmeno.prijmeni@zs-slovenska.eu - Zmáčknete modré tlačítko „Další“ - Zadáte heslo (rodné číslo bez lomítka) Zmáčknete modré tlačítko „Další“ - Zmáčknete modré tlačítko „Přijmout“ - Budete vyzváni k vytvoření nového hesla Vytvoříte nové heslo a potvrdíte nové heslo - Nyní jste přihlášení do svého profilu GOOGLE.

OTEVŘENÍ APLIKACE GOOGLE UČEBNA


Otevření aplikace přes 9 teček vpravo nahoře.

JAK SE ZAPSAT DO KURZU (DO PŘEDMĚTU)


Zapisujete se přímo v aplikaci Google Učebna nebo přes odkaz v emailu, který vám pošle vyučující. Zapsání je možné, až
žáka pozve učitel.

POPIS MOŽNOSTÍ




Pokud se chcete dostat na domovskou stránku Učebny, klikněte na 3 vodorovné čáry vlevo nahoře a “Kurzy” a zobrazí se
vám všechny vaše kurzy.
Když si otevřete nějaký kurz, máte 3 možnosti v liště nahoře (Stream, Práce v kurzu, Lidé).
Každý kurz může mít svůj Meet (video konference). Odkaz na Meet je hned po názvem kurzu. Když na to kliknete, okamžitě
se dostanete do videokonference.

STREAM


Zde vidíte časovou osu událostí ve vašem kurzu. Můžete zde také psát zprávy ostatním členům kurzu.

PRÁCE V KURZU






Zde je podstata používání Učebny. Zde se odevzdávají úkoly.
Kliknete na vybraný úkol, dále kliknete na “zobrazit úkol”
Kliknete na “Přidat nebo vytvořit”, kliknete na “Soubor”, kliknete na “Nahrání”, kliknete na “Browse” a vyberete svou práci
ze svého počítače.
Kliknete na ”Odevzdat” a tímto je úkol splněn. Vyučujícímu se zobrazí, že jste to odevzdali.
K úkolu můžete připojit soukromý komentář pro vyučujícího.

LIDÉ


Zde uvidíte, kdo je členem kurzu.

GOOGLE UČEBNA V TELEFONU A TABLETU


V telefonu a v tabletu funguje aplikace stejně jako na počítači.

DOTAZY A NÁPOVĚDA




dotazy: natalia.michalska@zs-slovenska.eu nebo na 596 311 294
nápovědu najdete také na: https://support.google.com/edu/classroom?hl=cs#topic=6020277
video návod: např. https://youtu.be/w5-ja2mbnyA

