E-LEARNING – MOODLE – ÚVOD PRO STUDENTY
E-learning – většinou se jedná o doplňkovou formu výuky. Díky tomuto nástroji mají studenti
výukové materiály kdykoliv k dispozici. Nejedná se však pouze o on-line výukové materiály, ale také o
komunikační nástroj (diskuze, vzkazy), možnost zpětné vazby (dotazník, anketa), ověřování znalostí
(cvičné testy) a další.
SYSTÉM NALEZNETE NA INTERNETOVÉ ADRESE ESKOLA.VOSS-OVA.CZ.

Celý systém je rozdělen do tzv. kurzů. Každý kurz
zpravidla spravuje jeden vyučující. Kurzy jsou
označeny svými názvy, které mohou vypadat např.
takto: IKT-1-Pš-Název kurzu
IKT – zkratka předmětu, 1 – cílový ročník,
Pš - zkratka vyučujícího, a následuje celý název kurzu.
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Přihlášení / Registrace do systému

Chcete-li systém využívat, musíte se napřed registrovat. Registrace
se provádí pouze jednou za celé studium. V levé části obrazovky
naleznete část pro přihlášení. Zde se budete do systému přihlašovat
pomocí uživatelského jména a hesla. Přihlášení je možné až po
prvotní registraci, poprvé proto zvolte příkaz „Začněte nyní

vytvořením nového účtu“.
V nově otevřeném okně vyplňte všechny údaje:

Uživatelské jméno – libovolný
název, který ještě žádný uživatel
v systému nepoužil. Můžete např.
použít
své
příjmení,
nebo
přezdívku.

Heslo – libovolné heslo (min. 4
znaky), které si zapamatujete.
E-mailová adresa – uveďte
pravdivou. Na tuto adresu Vám
přijde potvrzení a zároveň bude
použita pro komunikaci s Vámi (při
ztrátě hesla, zasílání informací
učitelem,…).
Jméno a Příjmení – uveďte
pravdivé. Toto jméno bude
v systému viditelné.
Město – můžete vyplnit nebo ponechte Ostravu
Po vyplnění klikněte na tlačítko Vytvořit můj nový účet. Na zadanou e-mailovou adresu Vám přijde
potvrzení pro registraci ve formě odkazu. Přejděte do své emailové schránky a v došlém e-mailu
klikněte na odkaz, který dokončí registraci. Nyní se můžete do systému přihlásit.
Zcela nahoře obrazovky nebo dole nyní uvidíte své jméno.
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Zápis do kurzu

Jste-li zaregistrováni a přihlášení do systému, můžete se začít zapisovat do kurzů. Zápisem do kurzu
získáte přístup do daného (jednoho) kurzu. Můžete se zapsat do libovolného počtu kurzů. Do
některých kurzů se dostanete bez zápisu (povolí-li vyučující přístup pro hosty – těch však není
mnoho).
Zápis provedete kliknutím na název daného kurzu.
Mimo jiné se Vám zobrazí políčko pro zápis tzv.
Klíče k zápisu. Ten zapište a potvrďte tlačítkem Zapsat se do kurzu.
Klíč k zápisu Vám sdělí vyučujícím, který chce, abyste se do kurzu zapsali. Nyní můžete kurz

využívat. Zápis do kurzu může být časově omezen např. na 1 rok.
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Úprava profilu

Kdykoliv můžete změnit své údaje, které jste uvedli při registraci. Např. email, heslo a podobně.
Navíc můžete do systému zadat své další údaje např. fotografii. Vše je uloženo
ve Vašem profilu.
Ke svému profilu se dostanete po přihlášení v levé části obrazovky. Všimněte
si, že mimo profilu si zde můžete prohlížet zprávy, které Vám mohou jiní
uživatelé zasílat, ukládat své soubory, které např. využijete v hodině, nebo
zapsat poznámku.
Profil upravíte kliknutím na příkaz Zobrazit profil. Tímto se zobrazí základní
informace o profilu:

Důležité však je, že v pravé části obrazovky se objeví další příkazy pro úpravu profilu – Nastavení
mého profilu.
Příkazem Upravit profil můžete editovat libovolnou položku svého profilu – je jich opravdu hodně.
Podstatné jsou však ty, které každý uživatel zadává při registraci.
Příkazem Změnit heslo si pochopitelně změníte heslo ke svému účtu.
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Práce se systémem – tipy
Ztratíte-li se v kurzu, můžete se
kdekoliv vrátit na úvodní stránku kurzu
nebo systému. V horní části obrazovky
vždy naleznete navigační pruh.
Klikněte na místo, kde se chcete
dostat.
Ne vždy musí být v kurzu vše viditelné. Vyučující může některé části kurzu skrýt a zobrazit až
v průběhu školního roku.
V systému existuje mnoho typů aktivit s různými možnostmi. Nebojte se vyzkoušet všechny
možnosti, jako student nemůžete kurz zničit.
Některé Vaše příspěvky můžete i později upravit (např. pomocí symbolu klíče či tužky)
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