
NÁVOD NA GOOGLE – UČEBNU 

Naše škole zřídila pro distanční výuku novou platformu pro připojování a zadávání úkolů. 

Nyní budeme používat „googleclasroom“. Zde je podrobný návod, jak se přihlásit a jak v něm 

pracovat.  

Každý žák má vytvořený svůj účet, který vypadá takto: první písmeno křestního jména a 

příjmení @zszlonice.cz (např. Lucie Vacková – lvackova@zszlonice.cz).  

Heslo je pro všechny stejné zszlonice, při prvním přihlášení vás google vyzve, abyste ho 

změnili. Vše najdete v návodu.  

Abyste se mohli přihlásit, musíte se nejdřív odhlásit ze svého soukromého účtu (pokud ho 

máte), končí @gmail.com.  

 

1. V internetovém prohlížeči si najdete stránky www.google.cz 

 

 

 

2. Kliknete na modrý obdélník „Přihlásit se“ (jak ukazuje modrá šipka). 

 

3. Přihlášení do nového účtu.  

POZOR – abyste se mohli přihlásit do nového účtu, musíte se odhlásit ze svého soukromého 

účtu (pokud ho máte a jste přihlášení). Soukromý účet končí @gmail.com.  

Kliknete, jak ukazuje modrá šipka na obrázku dole: „Použít jiný účet“. 
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4. Zadáte váš nově vytvořený email (jprijmeni@zszlonice.cz, např. lvackova@zszlonice.cz) a 

dáte tlačítko další.  

 

 

5. Zadáte heslo, které je pro všechny stejné zszlonice a kliknete na okénko další. 
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6. Po přečtení kliknete na „Přijmout“ 

 

 

7. Google vás vyzve, abyste změnili své heslo. Heslo by mělo mít alespoň 8 znaků a mělo by 

obsahovat nějakou číslici nebo nějaký znak (. - _ ), aby vás google pustil dál.  

Pak kliknete na „Změna hesla“. 

 



 

 

8. Po zadání nového hesla, vás stránka nasměruje na tu původní, poznáte to podle vašeho 

písmenka v pravém rohu nahoře, jak ukazuje modrá šipka. 

 

 

9. Teď už můžete využívat váš nový účet. Kliknete na vaše písmenko v kroužku a rozbalí se 

vám nabídka, co byste chtěli dál. Zde se po skončení práce i odhlásíte.  

Nás ale teď zajímá sekce „Spravovat účet Google“. Viz modrá šipka.  



 

 

10. Uvítá vás úvodní stránka, na které kliknete na " 9 teček“ (nabídka menu) vedle vašeho 

písmenka, jak ukazuje modrá šipka a rozbalí se vám všechny aplikace, které google nabízí. 

Nás zajímá ikonka UČEBNA (zelená tabule se žlutým rámečkem) – červená šipka. 

 

 

11. V učebně budeme se žáky pracovat. Mohou zde být úkoly, materiály, ale také přihlášení 

na online hodinu.  

Vyučující pro své žáky vytvořily kurzy, do kterých se žáci přihlašují a najdou zde vše potřebné 

pro výuku. Odkliknete podle modrých šipek.  



 

 

 

12. Zapsání do kurzu. Můžete se zapsat, do vytvořených kurzů, jak ukazují modré šipky. 

Při prvním používání vás google navádí, co kde najdete. Pozorně si čtěte okna. 



 

 

13. Práce v kurzu. 

Stream (žlutá šipka) – funguje jako např. facebook, žáci a učitelé sem můžou přidávat 

příspěvky, jsou zde vidět úkoly k vypracování atd.  

Lidé (červená šipka) – zde vidíte všechny své spolužáky, co jsou zapsaní ve stejném kurzu 

(třídě). 

 

 

 

 

 



Práce v kurzu (zelená šipka) – zde mohou žáci vidět úkoly k vypracování, kvízy, testy nebo 

pozvánky na online hodiny. 

 

 

POZOR – vždy, když někam kliknete – otevře se vám to v novém okně, je to vidět na horní 

liště, jak ukazuje fialová šipka. Můžete se tak různě „překlikávat“.  

Po ukončení práce v google učebně se nezapomeňte odhlásit kliknutím na vaše písmenko 

v pravém horním rohu  

Tento návod je vytvořený pro počítač, v tabletu či telefonu se to může lišit.  

 


