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MOODLE 2 PRO STUDENTY – návod č. 1
(verze 0 – bude dopracována, září 2012)
První přihlášení a úprava profilu, zápis do kurzu
Přihlášení do Moodlu
Na stránkách školy přejděte vpravo v sekci Pro studenty na odkaz Moodle, dále zvolte Nový
Moodle. Případně jděte přímo adresu moodle2.voskop.eu:

Obr. 1 Moodle před přihlášením

Do přihlašovací obrazovky se dostanete klepnutím na odkaz Přihlásit se. Zadejte své uživatelské
jméno a heslo. Uživatelská jména žáků a studentů jsou vytvořena podle vzorce:
zkratka třídy podtržítko příjmení tečka jméno
(vše malými písmeny a bez diakritiky)
Příklady uživatelských jmen:
student VOŠ Xaver Novák ze třídy S1 má uživatelské jméno s1_novak.xaver
žákyně SOŠ Marie Vomáčková ze třídy 1.A má uživatelské jméno 1.a_vomackova.marie
žák SOU Petr Bezruč ze třídy 1A má uživatelské jméno 1a_bezruc.petr
Poznámka: v Moodlu jsou jak žáci SOŠ a SOU, tak studenti VOŠ nazýváni stejným označením
„Student“.
Heslo jste dostali (nebo dostanete) přiděleno.
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Po prvním přihlášení budete vyzváni ke změně svého hesla (tento krok nelze přeskočit).

Obr. 2 Změna hesla

Zadejte stávající heslo (kterým jste se poprvé přihlásili) a dvakrát nové heslo. Heslo může
obsahovat velká i malá písmena, číslice, a nealfanumerické znaky (např. podtržítko). Potvrďte
tlačítkem Uložit změny.
Zapomenete-li později své heslo, použijte odkaz Zapomněli jste své uživatelské jméno či heslo?
na přihlašovací stránce. Podmínkou je, že budete mít ve svém profilu správnou e-mailovou adresu
(viz kapitola Úprava profilu). Dostanete přiděleno nové heslo, toto se děje automaticky bez přímé
účasti administrátora Moodlu. Budete-li mít další problémy, obraťte se na administrátora Moodlu
(sumbal@voskop.cz). Vaše heslo administrátor nezjistí, ale vytvoří vám nové, které si posléze můžete
opět změnit.
Po úspěšné změně hesla se dostanete na následující obrazovku:

Edit profile

Change password

Obr. 3 Profil uživatele

Může se stát, že po přihlášení s vámi Moodle nebude komunikovat česky, ale anglicky. Jazyk lze
změnit v profilu (viz následující kapitola).
2

VOŠ, SOŠ a SOU Kopřivnice

Moodle 2 – návod pro studenty č. 1 (verze 1)

Úprava profilu uživatele
Po přihlášení do Moodlu se obvykle zobrazí titulní stránka.

Obr. 4 Titulní stránka Moodlu po přihlášení

Do svého uživatelského profilu se dostanete klepnutím na své jméno vpravo nahoře nebo na
příkaz Můj profil, Zobrazit profil v levé části stránky. Poté se zobrazí váš profil (viz obr. 3). Příkazem
Upravit profil (Edit profile) se zobrazí stránka se změnami profilu (viz obr. 5 na následující straně).
Pokud bude tato stránka v angličtině, zkontrolujte, zda máte v kolonce Upřednostňovaný jazyk
(Preferred language) nastavenu češtinu (pokud ne, nastavte ji). Poté stačí uložit změny profilu
tlačítkem Aktualizovat profil (Update profile) a Moodle se s vámi začne bavit česky.
Pokud je potřeba, upravte své jméno a příjmení – pouze doplňte diakritiku, nenahrazujte tyto
údaje svou přezdívkou, zdrobnělinami a podobně!
Pokud jste se do Moodlu přihlásili poprvé, je ve vašem profilu neplatná e-mailová adresa.
Nastavte si povinně platnou e-mailovou adresu!
Vaše e-mailová adresa bude využita např. při posílání zpráv, při oznamování hodnocení
odevzdaných úkolů učitelem nebo při zapomenutí hesla. Pokud chcete- aby vaši e-mailovou adresu
nemohli zjistit ostatní uživatelé Moodlu, nastavte pole Zobrazit e-mail na hodnotu Nezobrazovat mou
e-mailovou adresu nikomu. I tak vám budou moci ostatní uživatelé prostřednictvím Moodlu poslat
zprávu.
Do pole Město/obec zadejte místo svého bydliště. Pokud chcete, můžete do Moodlu vložit
svou profilovou fotku.
Neměňte pole Instituce a oddělení!
Provedené změny potvrďte tlačítkem Aktualizovat profil.
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Obr. 5 Úprava profilu

Přihlášení do kurzu
Pojmem kurz jsou v Moodlu označeny jednotlivé předměty. Pro větší přehlednost jsou kurzy
sdružovány do kategorií, resp. podkategorií (viz obr. 4 v dolní části obrázku).
Máte-li díky svému uživatelskému jménu a heslu přístup do Moodlu, neznamená to, že máte
automaticky přístup do všech kurzů. Dostanete se pouze do kurzů, kam vás uživatel s vyšším
oprávněním zapíše nebo kam se sami zapíšete s pomocí klíče k zápisu. Název kurzu, kategorii, do
které patří a přístupový klíč do kurzu vám sdělí váš vyučující.
Ukázka zápisu do kurzu s pomocí klíče:
Na titulní stránce si vyberte příslušnou kategorii, případně podkategorii a klepněte na název
vašeho kurzu. Můžete také využít možnost Vyhledat kurzy.
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Obr. 6 Výběr kurzu

Při prvním vstupu do kurzu, v němž je nastaven zápis s pomocí klíče, budete vyzváni k zadání
tohoto klíče (viz obr. 7). Pro pohodlnější zápis můžete použít volbu Odkrýt, potom uvidíte, co píšete.
Klíč k zápisu se do každého kurzu zadává pouze jednou (poprvé).
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Obr. 7 Zadání klíče k zápisu do kurzu
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Studijní materiály a úkoly
Stažení nebo zobrazení studijního materiálu
Na následujícím obrázku je obrazovka kurzu v Moodlu. Kurz se skládá z jednotlivých sekcí,
každá sekce obsahuje jedno téma. Co bude obsahem každé sekce, záleží na učiteli – tvůrci kurzu.
Obecně v každé sekci může být popisný text a odkazy, které mohou představovat např. materiály ke
stažení, úkoly, ankety, diskuze apod.

Obr. 8 Kurz v Moodlu
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Např. kurz na obr. 8 obsahuje v sekci 1 Základní informace o předmětu kromě textového
popisu odkaz na soubor Tematický plán předmětu Elektrotechnika. Podle toho, jak učitel položku
nastavil, se při klepnutí na odkaz buď objeví nabídka otevření či uložení souboru nebo se zobrazí
přímo ve stránce Moodlu (i odtud lze samozřejmě soubor uložit).
Dalšími způsoby, jak zpřístupnit studentům studijní materiál jsou např. stránky, které se po
kliknutí na odkaz zobrazí přímo v okně Moodlu, nebo odkazy do internetu (na obr. 8 jsou to např.
odkazy na Encyklopedii fyziky). Ty se mohou otevřít jak v novém okně, tak ve stávajícím okně. V tom
případě je nutné se do Moodlu vrátit s pomocí tlačítka Zpět příslušného prohlížeče www stránek.
Uvnitř Moodlu je však lepší pohybovat se s pomocí navigačního řádku v horní části stránky.
Např. na obr. 9 je možné si vybrat kliknutím přechod na titulní stránku, do kategorie VOŠ – dálkové
studium, podkategorie 1. ročník dálkového studia VOŠ i do kurzu ELE-DS1-Sm.

Obr. 9 Navigační řádek

Každý kurz má svůj celý název i krátký název. Celý název kurzu (např. Elektrotechnika DS1 –
Sumbal) je použitý v seznamu kurzů nebo v záhlaví kurzu, krátký název (např. ELE-DS1-Sm) je použitý
např. v navigačním řádku.

Úkoly
Bude doplněno do konce září.
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