
Jak na Google 
Classroom? 

Jednoduchý návod pro žáky 

https://www.google.cz/url?sa=i&url=http://www.gafe.kvic.cz/google-ve-skole/ucebna-google&psig=AOvVaw1JtNUtXyS4hhsHL5wTVuhQ&ust=1584373478851000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKjhhKrpnOgCFQAAAAAdAAAAABAJ


Kde aplikaci najdu? 

 Web:  www.gmail.com 

  www.classroom.google.com  

 

 Android: Obchod Play > Google Classroom   (odkaz)  

 iOS:  App Store > Google Classroom  (odkaz) 

 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.apps.classroom&hl=cs
https://apps.apple.com/us/app/google-classroom/id924620788
https://www.google.cz/url?sa=i&url=http://www.gafe.kvic.cz/google-ve-skole/ucebna-google&psig=AOvVaw1JtNUtXyS4hhsHL5wTVuhQ&ust=1584373478851000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKjhhKrpnOgCFQAAAAAdAAAAABAJ


Jak se přihlásím? 

 Každý žák ZŠ Lesní se přihlásí ve tvaru školního e-mailu  

jmeno.prijmeni@zslesniedu.cz  
 

 Pro obnovení zapomenutého hesla kontaktuj pana učitele Dlouhého 
(ales.dlouhy@zslesni.cz) 

 

https://www.google.cz/url?sa=i&url=http://www.gafe.kvic.cz/google-ve-skole/ucebna-google&psig=AOvVaw1JtNUtXyS4hhsHL5wTVuhQ&ust=1584373478851000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKjhhKrpnOgCFQAAAAAdAAAAABAJ


Jak se přidám do kurzu? 

 Paní učitelka nebo pan učitel založí kurz (např. Robotika a programování). 
Přihlásit do kurzu se můžeš dvěma způsoby: 

 A) Do školního e-mailu ti přijde zpráva s názvem Pozvána do kurzu. Pro přihlášení do kurzu 
klikni ve zprávě na barevné tlačítko Zapsat se. 

 

 

 

 

 B) Paní učitelka nebo pan učitel ti pošle přihlašovací kód. V aplikaci Učebna klikni na úvodní 
obrazovce na velkou ikonku + a zvol Zapsat se do kurzu.  

https://www.google.cz/url?sa=i&url=http://www.gafe.kvic.cz/google-ve-skole/ucebna-google&psig=AOvVaw1JtNUtXyS4hhsHL5wTVuhQ&ust=1584373478851000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKjhhKrpnOgCFQAAAAAdAAAAABAJ


Co mohu dělat po přihlášení? 

Lidé 
Seznam vyučujících a 
spolužáků v kurzu 

Práce v kurzu 
Seznam mých úkolů, 
vzdělávacích materiálů…  

Stream 
Něco jako zeď na sociální síti – 
seznam toho, co se v kurzu děje 
(úkoly od učitele, komentáře 
spolužáků atd.  

Stream 
Sdílej něco se svými spolužáky 
a učitelem nebo si rozklikni 
příspěvky od ostatních.  
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Jak splním zadaný úkol? 

 Na kartě Stream nebo Práce v kurzu rozklikni příspěvek od svého učitele. 

 Na mobilním zařízení dole, na počítači vpravo nahoře je pole s názvem Vaše 
práce.  

 Práci dokonči dle zadání, klikni na Přidat přílohu a poté na Označit jako 
dokončené.  
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Kde se dozvím hodnocení? 

 Tvé bodové hodnocení za splněný úkol a své celkové hodnocení v kurzu 
vypočítané průměrem ze všech splněných úkolů se dozvíš následujícím 
způsobem: 

 A) Otevři kurz > zvol Práce v kurzu > klikni na Zobrazit vaši práci 

 

 

 

 

 B) Otevři kurz > zvol Práce v kurzu > klikni na ikonku Hodnocení.  
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