
GOOGLE CLASSROOM 

Google Classroom je aplikace, na kterou se lze přihlásit pomocí GOOGLE účtu (děti už ho mají 

z informatiky) a umožňuje přehledné vkládání úkolů a kvízů, které mi děti mohou online 

zasílat, popř. obrázků/textových souborů jejich hotové práce, kterou mohu zkontrolovat a 

dát jim zpětnou vazbu. 

JAK NA GOOGLE CLASSROOM? 

PŘIHLÁŠENÍ DO KURZU 

Dětem přijde email s informací o vytvoření a pozvánce do kurzu, ve kterém kliknou na 

„zapsat se“. Poté vyskočí další okno, kde kliknou na „zapsat se“. Po splnění těchto kroků se 

již dostanou přímo do prostředí učebny. 

 

 

 

 

 



CO NAJDU NA GOOGLE CLASSROOM? 

STREAM (1) – Jedná se o plochu, kde se zobrazují všechny novinky - nově nahrané úkoly, 

otázky, kvízy (2) nebo jednotlivé informace (3), které učitel žákům nasdílí a nesouvisí 

s žádným předmětem (nejčastěji to budou časy a odkazy na videohovory přes GOOGLE 

MEETS) 

 

PRÁCE V KURZU– Plocha, kde budou zadávány úkoly seřazené podle dnů a předmětů.  

 

LIDÉ – Zde najdete seznam učitelů a studentů. 

 



JAK PLNIT ÚKOLY? 

Zobrazení úkolu – V záložce Práce v kurzu (1) kliknete na požadovaný úkol (2). Rozbalí se 

vám náhled úkolu. Po kliknutí na „zobrazit úkol“ (3) se dostane přímo na samotný úkol. 

 

 

 

 

Úkol obsahuje popis práce, dále v něm lze nalézt kontrolní kvízy/formuláře, obrázky nebo 

další soubory (např. textové). V pravém horním rohu („vaše práce“) je možnost nahrát fotku 

práce, kterou já mohu zkontrolovat. 

KOMENTÁŘE 

Do úkolu lze vkládat také komentáře – pod zadání úkolu veřejné komentáře, které může 

vidět každý ze skupiny, pod kolonku „Vaše práce“ lze vkládat soukromé komentáře, které 

nejspíš vidí jen žák. 

 

 



JAK NAHRÁT SOUBOR PRÁCE? 

Kliknete na „přidat nebo vytvořit“ (1), rozbalí se nabídka odkud chcete soubor přidat (pokud 

ho máte v počítači, kliknete na „soubor“ (2)). 

 

Poté se vám rozbalí okno, do kterého lze přetáhnout vybraný soubor (popř. vybrat 

soubor (1)). Po načtení souboru kliknout na nahrát (2).  

 

 

Znovu se podívejte na kolonku „vaše práce“ a klikněte na ODEVZDAT! Pokud toto tlačítko 

nepotvrdíte, úkol se neodešle. 

 



VYPLŇOVÁNÍ KVÍZU 

Kvíz naleznete nahraný pod zadáním úkolu. Stačí ho rozkliknout, vyplnit a odeslat odpověď. 

Já odpovědi zkontroluji a výsledky s opraveným kvízem a správnými odpověďmi přijdou na 

email. 

 


