INFORMACE PRO ŽÁKY A RODIČE - Založení profilu na stránkách
Google.com
Pro správné fungování Google učebny je nutné se zaregistrovat.
Pokud již máte vytvořený profil na stránkách Google, lze použít ten.
Nejprve je nutné zjistit, zda již profil na stránkách Google máte, či ne.
A) V libovolném internetovém prohlížeči přejděte na webovou
stránku Google.com
B) V pravém rohu nahoře se nachází tlačítko PŘIHLÁSIT SE
(viz. OBR.1). Pokud profil založený nemáte, můžete rovnou
přeskočit na bod C.
Pokud jste již zaregistrováni, bude na místě tlačítka PŘIHLÁSIT
SE zobrazena ikona Vašeho profilu (viz. OBR.2).

V případě, že již máte registraci provedenou, můžete ji pro vzdálenou
formu výuky použít. Adresu zjistíte kliknutím na profilový obrázek
Vašeho registrovaného profilu (viz. OBR.3). Registrovanou adresu
prosím odešlete na mailovou adresu kaneto@seznam.cz – Tomáš
Kaněra – správce sítě ZŠ a připište jméno dítěte, kterému adresa
patří.

C) ZALOŽENÍ NOVÉHO PROFILU
Nový profil zakládejte pokud nemáte již vytvořený (předchozí
bod)
Postup založení profilu:
1. Klikněte na tlačítko
PŘIHLÁSIT SE (bod B –
OBR.1)
2. Zobrazí se
přihlašovací
obrazovka (viz.
OBR.4)
3. Klikněte na tlačítko
VYTVOŘIT ÚČET (viz.
OBR.4)

4. Po kliknutí na tlačítko Vytvořit účet zvolte volbu PRO MĚ.
5. Objeví se stránka, kde je potřeba vyplnit osobní údaje (viz.
OBR. 5) Vyplňte prosím všechny údaje a klikněte na tlačítko
DALŠÍ. Pokud Vám stránka napíše, že uživatelské jméno je již
obsazené, je nutné použít jiné.

6. Po kliknutí na tlačítko další se zobrazí obrazovka, kde třeba
vyplnit telefonní číslo, datum narození a pohlaví (viz. OBR.6).
Není nutné vyplňovat pole Sekundární e-mailová adresa.
Tento řádek se vyplňuje z důvodu zapomenutí hesla. Pokud
heslo zapomenete a máte zadanou sekundární e-mailovou
adresu, je možné heslo snáz obnovit. Klikněte na tlačítko
další.

7. Na další obrazovce je nutné ověřit telefonní číslo. Klikněte na
tlačítko POSLAT (viz. OBR.7). Na Váš mobilní telefon, který
jste vyplnili na předchozí stránce Vám přijde do SMS
ověřovací kód. Kód opište do daného políčka a klikněte na
tlačítko OVĚŘIT (viz OBR.8).

8. Na další straně klikněte na tlačítko přeskočit (viz. OBR.9).

9. Na poslední straně posuňte posuvník až úplně dolů,
zaškrtněte obě políčka a klikněte na tlačítko VYTVOŘIT ÚČET
(viz OBR.10).

10. Na posledním okně, které vyskočí po stisku tlačítka
VYTVOŘIT ÚČET klikněte na tlačítko POTVRDIT.

Váš účet je nyní zaregistrován a nyní je možné ho použít. Vraťte se
nyní k bodu B). Klikněte na tlačítko Vašeho profilu (viz. OBR.2) Zobrazí
se Vám tabulka (viz OBR.3). adresu, která se zobrazí pod jménem a
příjmením prosím zašlete do e-mailu kaneto@seznam.cz – Tomáš
Kaněra. Adresu můžete také zaslat pomocí SMS na číslo 605 147 955
– Tomáš Kaněra. Do mailu také zapište celé jméno dítěte a třídu, do
které chodí.

Po odeslání emailu Vám správce sítě zašle pozvánku pro registraci
Vašeho dítěte do určité třídy. Postupujte prosím opět přesně dle
návodu, abychom docílili úspěšné registrace do třídy.

1. Přejděte na webovou stránku Google.com (viz. OBR.2) Vedle
profilového obrázku je umístěno navigační menu (9 teček) (viz.
OBR.11) Klikněte na toto menu. Najděte položku GMAIL a
klikněte na ni. (viz. OBR.11)

2. Poté, co Vás Google přesměruje do Gmailu, najdete 1
emailovou zprávu. Měla by vypadat asi takto:

3. Klikněte na tento email. Kliknutím se Vám otevře. V mailu se
bude nacházet pozvánka do učebny. Klikem na tlačítko ZAPSAT
SE, do učebny dítě přidáte (viz. OBR.12).

4. Po kliknutí na tlačítko ZAPSAT SE se Vám objeví tabulka
s dotazem, jestli se chcete opravdu zapsat. Potvrďte kliknutím
na tlačítko ZAPSAT SE.

Po stisknutí tlačítka ZAPSAT SE budete přesměrováni do internetové
učebny Google. Pro opětovné přistoupení do učebny (například další
den) přejděte na webovou stránku Google.com (viz. OBR.2) Vedle
profilového obrázku je umístěno navigační menu (9 teček) (viz.
OBR.14) Klikněte na toto menu a posuňte posuvník až dolů. Ve spodní
části tabulky uprostřed je ikona UČEBNA. Klikem na tuto ikonu
budete přesměrování do internetové učebny (viz. OBR.14).

Po kliku na ikonu internetové učebny Vás Google přesměruje na
stránku, kde bude třída Vašeho dítěte. Klikem na třidu budete
přesměrováni na stránku, kde se v horní liště nachází tři položky.
STREAM, PRÁCE V KURZU a LIDÉ. Vás bude zajímat hlavně PRÁCE
V KURZU a STREAM. Do položky PRÁCE V KURZU budou zadávány
Vašemu dítěti úkoly. V položce STREAM se poté nachází pole, které je
možné využít pro komunikaci s učitelem.

V případě jakéhokoli dotazu se obracejte na pana Kaněru.
Tel. č. – 605 147 955
e-mailová adresa – kaneto@seznam.cz

