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Registrace: 

1. Otevřete webovou stránku http://google.cz 
2. Vpravo nahoře vyberte Přihlásit se  

Nebo Účet Google a pak 

 

 

3. Zapíšeme název účtu = emailovou adresu  
(např. 15novakjosef@zshostivar.cz) a pak tlačítko Další 
zapíšeme heslo (např. Xz578abce1) a pak tlačítko Další 

   
  

15novakjosef@zshostivar.cz 
Xz578abce1 



4. Objeví se okénko s políčkem pro zapsání nového (Vašeho) hesla k tomuto účtu. 
 

Pravidla pro nové heslo: 
 nejméně 8 znaků 
 malá písmena 
 velká písmena 
 číslice 

 
Pak musíte toto nové heslo  
zopakovat  
ve spodním políčku Potvrdit 

 
Pro kontrolu správnosti zápisu  
můžete zaškrtnout políčko  
Zobrazit heslo a uvidíte  
zapisované znaky. 
 

Nakonec stisknete tlačítko Další 

 

5. V některých případech může po zapsání původního hesla (viz. bod 3.) následovat okénko s 
potvrzovacím kódem, kde musíte znovu zadat původní heslo,  

  které jste obdrželi k účtu a do spodního  
  políčka opsat zobrazené (zelené) znaky  
  (v tomto případě:  boodursi). 

 

  

 

 

 Pak normálně pokračujete bodem 4.  
  (vytvořením vlastního hesla) 

 

 

 

 

6. V případě, že již máme registrovaný školní účet, 
      jen přepneme do svého školního účtu 

 

  

boodursi 



Připojení k aplikaci Meet (pro online výuku): 

1. Klikneme na symbol s 9 tečkami  
a z nabídky vybereme Meet 

 

2. Do modře orámovaného políčka vyplníme kód pro učenu a stiskneme Připojit se 
- zná ho vyučující, který učebnu vede 
- kód je pro všechny žáky stejný (takže ho znají všichni spolužáci)  

 

 
  



3. Na stránce MEET opět kliknete na tlačítko Připojit se 

 

4. Případně musíte povolit Mikrofon a Kameru 
5. V okamžiku připojení musíte vypnout mikrofon  

Mikrofon pak zapínáme jen když jsme vyzváni vyučujícím a pak ho zase musíme vypnout. 

 

 
Vypnout 
mikrofon 

Přihlásit se 
o slovo 

mikrofon 

Zobrazit všechny 
účastníky 

Chat 

Tady uvidíte paní učitelku (pana učitele) 

Tady uvidíte sebe 


