Moodle 1.KŠPA
Zjednodušená příručka
V případě dotazu, problému s přihlášením nebo jiné starosti s moodlem, kontaktujte
administrátora na e-mail: husnik@1kspa.cz
Do konce školního roku 2007/2008 je zaveden neúplný provoz, materiály budou v tomto období
postupně doplňovány.

1. Adresu zapište v běžném prohlížeči v podobě

moodle.1kspa.cz

2. Po přesměrování se zobrazí úvodní stránka s výběrem škol 1.KŠPA, s.r.o. Na této stránce je
nutné se přihlásit uživatelským jménem a heslem, které obdržíte od administrátora.
V případě, že nejprve zvolíte některou z možných voleb, budete na přihlášení automaticky
přesměrováni.
Vaše přihlášení je prijmenijmenokl
Př.:
novakjankl
Vše je psáno bez diakritiky! Nezapomínejte na koncovku kl, která vás řadí do školy Kladno!
Vaše univerzální heslo je:

Zeme-6378

Toto heslo si neprodleně po prvním přihlášení změňte ve Správě (viz níže)! Může obsahovat
pouze malá i velká písmena (bez diakritiky) a číslice nebo jejich vzájemné kombinace!!!

3. Po přihlášení se dostanete na úvodní stránku moodlu. Na této stránce zvolíte školu, kterou
navštěvujete. Pro jinou nebudete mít, pravděpodobně, přístup (mimo povolených kurzů).

4. Na další stránce jsou zobrazeny kurzy, do kterých se můžete zapsat. Zápis provedete
kliknutím na název kurzu. Všechny kurzy jsou chráněny heslem, aby do kurzů nemohli
vstoupit hosté bez přihlašování. Zápis je proveden automaticky moodlem, informaci o zápisu
dostanete na e-mail. Heslo pro všechny kurzy je:

1kspa

Tato obrazovka může být v jednodušším
zobrazení. Bez výpisu vyučujících, tento výpis
se může zobrazit až po volbě předmětu.

Pro všechny kurzy:
1kspa

5. U volby kurzů je i možnost zobrazit detail jednotlivých vyučujících, kteří jsou editory daného
kurzu (předmětu).

6. V případě, že budete komunikovat s vyučujícím zasláním zprávy, dodržujte etiku chování.
Veškerá komunikace, zasíláním zpráv, je monitorována výpisem protokolu! E-mailová
adresa vyučujících bude kryta neutrální adresou moodle!
7. Po vstupu do kurzu jsou zpřístupněny dokumenty, které mohou být ke stažení, případně
spustitelné v prostředí moodle. K dispozici mohou být výukové kurzy, zkušební testy, odkazy
na webové stránky atd.

8. Po vstupu do kurzu máte možnost, ve Správě, měnit svůj profil, heslo, vyškrtnout se z kurzů,
které již nepotřebujete. Získáváte informaci o kurzech, ve kterých jste členem, o studentech
s vámi zapsaných a další informace moodle. Jednotlivé kapitoly kurzu mohou být časově
omezovány, po aktualizacích zvýrazňovány atd.

V profilu máte možnost změnit vše, co je vám zpřístupněno. Ovšem město ponechejte: Kladno.
Položka Známky nenahrazuje hodnocení systému Bakaláři, který používáte z webových stránek! Je
určena pouze pro testy zadávané přes moodle, se systémem Bakaláři není provázána!!!

