
Práce na e-learningovém portálu „Implementace e-learningových 

technologií do ŠVP“ z pohledu žáka 
 

1. Po vstupu na webové stránky školy (www.spschbr.cz), klikneme na hypertextový odkaz e-

learningové portály 

Obr. 1: E-learningové portály  

 

2. Klikneme na přihlášení 

Obr. 2: Přihlášení  

http://www.spschbr.cz/


3. Vybereme portál, na který chceme vstoupit, zadáme přihlašovací login a heslo. 

Obr. 3: Přihlášení na portál  

 

4. Po vstupu na portál můžeme změnit heslo přístupové heslo. 

Obr. 4: Změna hesla  

 

 

 



5. Vlastní práce (samostudium žáka) probíhá na vzdělávacím portále. 

Obr. 5: Vstup na vzdělávací portál  

 

6. Po vstupu na vlastní vzdělávací portál vybereme předmět a konkrétní vzdělávací modul. 

Obr. 6: Výběr vzdělávacího modulu předmětu  

 

 

 



7. V daném modulu pro distanční formy výuky je nejdůležitější vlastní vzdělávací text 

modulu, který můžeme buď otevřít přímo ve webovém prohlížeči, nebo můžeme zobrazit 

ve formátu pdf, který můžeme uložit do svého počítače a kdykoliv ho dále použít offline. 

Výhodou zobrazení v prohlížeči je funkčnost autotestu sloužícího k autoevaluaci. 

Obr. 7: Otevření vzdělávacího textu modulu (web nebo pdf)  

 

8. Při práci se vzdělávacím textem ve webovém prohlížeči používáme odkaz „Obsah“ a 

postupně vybíráme jednotlivé kapitoly. 

Obr. 8: Výběr kapitoly 



9. Příklad vlastního vzdělávacího textu a autotestu uvádí následující dva obrázky. 

Obr. 9: Kapitola 

 

Obr. 10: Autotest s vyhodnocením  

 

 

 

 



10. Zobrazení textu daného vzdělávacího modulu ve formátu pdf má výhodu v tom, že zobrazíme celý 

vzdělávací text, který navíc můžeme vytisknout nebo uložit do svého zařízení. 

Obr. 11: Pdf formát  

 

11. V daném vzdělávacím modulu může metodik vzdělávání (učitel) vytvořit test pro kontrolu 

znalostí studenta. Spuštění testu ukazují následující 2 obrázky. Po spuštění žák vidí dobu 

trvání testu po spuštění (např. 15 minut), kolik mu bude vygenerováno otázek, kolik může 

získat bodů a % bodů na splnění testu. Každému studentovi je generovaná nahodilá 

kombinace otázek. 

Obr. 12: Spuštění testu  



Obr. 13: Informace o testu a přechod  na otázky  

 

12. Při ukončení práce na portále postupně uzavíráme jednotlivé panely prohlížeče zprava a 

na prvním panelu klikneme na odhlásit. 

Obr. 14: Odhlášení 

 

 

 


