Cesta k úkolům a složkám s výukou na iskole
1. Úvodní stránka a přihlášení
Každý žák a i rodič má své přihlašovací jméno a heslo. Doporučuji v této situaci využívat jen
žákovský účet.
Pokud nejste schopni se do iskoly přihlásit pro neznalost hesla, tak kontaktujte telefonicky svého
třídního učitel. Ten by měl s přihlášením pomoci.
Login neboli jméno je dáno písmenem z jako žák a příjmením + první písmeno jména žáka. Příklad
Žák: Nový Jan login = znovyj
Heslo je vygenerováno počítačem nebo si ho žáci změnili.
Škola = zsvypr

2. Cesta ke složkám
V panelech nástrojů jsou rozbalovací okna. Nás bude zajímat Centrální databáze s ikonou
Najeďte kurzorem myši na ikonu a klikněte levým tlačítkem myši.

Po otevření okna se objeví složky se svoji třídou a další složky, které teď nejsou důležité.
Najděte svoji třídu a klikněte levým tlačítkem myši (případně poklepejte na tabletu na ikonu nebo na
notebooku na dotykovou plochu touchpad) na ikonu složky.

Zobrazí se vám složky předmětů uvedené v dané třídě. Složky jsou po předmětech. Každá složka má
několik souborů, které je možné si stáhnout klepnutím na ikonu souboru.
Příklad
Chci si stáhnout soubor s_tab_internet_cz.pdf
Nejedu kurzorem na ikonu a kliknu levým tlačítkem myši. Cesta k souborům je uvedena zde.

Objeví se dialogové okno s možností uložit nebo otevřít. Možnost otevřít slouží jen otevření, ale ukládá se
i v počítači. Cesta k souboru je však složitější a ne všichni ji najdou. Doporučuje tedy si soubor uložit.

Pokud zvolíte uložit, soubor se stáhne do vašeho počítače. Viz ikona u Exploreru.
Pokud nemáte nastavenou cestu, tak se soubory stahují do složky stažené soubory. Rychlý přechod do
složky najdete zde.
Doporučuji si na ploše vytvořit složku např. škola a do ní si tyto dokumenty stahovat.
Následně již můžete soubor otevřít a studovat.

Každý den budou do dané složky třídy posílány nové soubory (učivo a procvičování).
Prosíme o práci každý den, ať se vám studium nenahromadí a nemáte z toho těžkou hlavu.

Mnoho zdaru při distančním vzdělávání přeje kolektiv pedagogů ZŠ Jindřicha Pravečka, Výprachtice

Helpinfo: skola.pocitace@seznam.cz
Tel.:604 182 669

