1. Po kliknutí na odkaz, nebo zadání adresy „classroom.google.com/h“ do prohlížeče
A) zapíšete svoje přihlašovací údaje k účtu google (pak pokračujte bodem 9)
B) nemáte účet google (nebo ho nechcete použít) – pak si ho musíte vytvořit (pokračujete bodem 2)

A)

B) klikni
a vyber „Pro mě“

2. Zadáte Jméno, Příjmení, Uživatelské jméno (libovolné – jaké budete chtít), Heslo, Potvrdit (heslo znovu) a na
konec potvrdíte modrým tlačítkem [Další]
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3. V případě, že jste něco zapomněli, označí se rámeček červeně a je třeba vyplnit. Typicky Uživatelské jméno už
možná někdo použil, tak je třeba vymyslet jiné. Pak opět zkusíme tlačítko [Další]

4. Všechny údaje si zapište a někde dobře uschovejte (hlavně uživatelské jméno a heslo)
5. Vyplníte povinné údaje a kliknete na tlačítko [Další]
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6. Odsouhlasíte podmínky – srolujete v levéčásti okna až úplně dolů a zatrhnete obě políčka a kliknete na tlačítko
[Vytvořit účet]

7. Když se účet opravdu vytvoří, otevře se okno GMAIL pro Váš nový účet
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8. Do prohlížeče zadám adresu --> classroom.google.com/h
!!! ------------- ZDE NAVAZUJE VARIANTA A) ---------------------- !!!
9. Otevře se okno projektu CLASSROOM, kde odsouhlasíte účet uživatele modrým tlačítkem [Poktačovat]

10. A jste ve třídě, kde tlačítkem + vpravo nahoře otevřeme nabídku a vybereme (klikneme) „Zapsat se do kurzu“
a do otevřeného okénka na modrou linku zapíšeme příslušný „Kód kurzu“ (např. „kzjdytp“)
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11. Otevře se stránka kurzu (předmětu) – menu… Stream (příspěvky - zaslané úkoly, zprávy, komentáře)
Práce v kurzu (prostor pro vypracování úloh)
Lidé (přehled o přihlášených členech „třídy“)

12. Už je jen na Vás kde otevřete úkoly a jak je budete vypracovávat, já preferuji práci v záložce „Práce v kurzu“,
kde jsou jednotlivá Zadání od učitele přehledně uspořádaná.
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13. Po rozkliknutí příslušného Zadání je možné si jej přečíst a vypracovávat za pomoci různých nástrojů
přístupných po kliknutí na odkaz „Zobrazit vaší práci“ vpravo v okně. Těmito nástroji lze kontrolovat
případně doplnit vypracování z dřívějška a pod.

14. V případě technických obtíží při zprovoznění Classroomu zkuste poslat e-mail s popisem problému na
INFO@ZSHOSTIVAR.CZ a do Předmětu napište Classroom – (a kód příslušného kurzu). Pokusím se Vám pomoci.
Administrátor – ZS Hostivar
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