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Návod pro žáky, jak se přihlásit do kurzu v Učebně Google (Classroom) 
 
Google Classroom (Učebna) je volně dostupná webová služba, která učitelům umožní rychle a snadno zprovoznit 
v internetu prostor pro výuku. Každý učitel může pozvat do výukového kurzu (předmětu, jakési virtuální třídy) své 
žáky, a pak jim velmi snadno posílat oznámení, přidávat odkazy a soubory, přijímat a zadávat úkoly a se žáky 
komunikovat. Učebna je navíc velmi dobře dostupná z mobilní aplikace. Vzhledem k okolnostem se Učebna v tuto 
chvíli jeví jako vhodná platforma pro distanční výuku, ale lze ji využívat i při běžné prezenční výuce. Výhodou je, že 
vše mají jak žáci i učitelé na jednom místě. 
Každému žáku byl založen školní e-mail ve tvaru prijmeni.jmeno@gymhlinsko.cz (více viz přihlášení do Učebny), 
který slouží pro školní účely (po ukončení studia vám bude zrušen), pro osobní účely používejte svůj osobní e-mail. 

 
Postup pro přihlášení do Učebny poprvé 
1. Přihlásíte se na Google vpravo nahoře do gmailu svým školním e-mailovým účtem, který máte nově založen ve 

tvaru prijmeni.jmeno@gymhlinsko.cz, tvar jako se přihlašujete ve škole ke svému účtu na PC, navíc 
@gymhlinsko.cz, někteří žáci mají i číslici za jménem (ví to), prvotní heslo vám bude sděleno ve škole (chybějícím 
žákům sdělí spolužák, příp. učitel Informatiky), při prvním přihlášení budete vyzváni k jeho změně 
(doporučujeme heslo, kterým se hlásíte ke svému účtu ve škole na PC, nedoporučujeme dávat Pamatovat si – 
pak můžete heslo zapomenout a nepřihlásit se k Učebně třeba ve škole, když k tomu při hodině budete vyzváni)  

2. Dále kliknete vpravo nahoře na Aplikace (ikona 9 čtverečků) a vyberete ikonu Učebna (někdy Classroom) 
a dostanete se do prostředí Učebny 

3. V pravém horním rohu prostředí Google Učebna kliknete na velké šedé plus a zvolíte Zapsat se do kurzu (pozor – 
jako žák) 

4. Zadáte kód, který vám sdělí vyučující daného předmětu (zapište si, chybějící žáci si zjistí od spolužáků), čímž 
budete zapsáni do příslušného předmětu. Tento kód je jedinečný pro každý předmět (kurz), vyučující tohoto 
předmětu vám bude sem vkládat materiály a ukládat úkoly apod. (Výhoda: informace od všech vyučujících 
budete mít na jednom místě a i zde budete odevzdávat úkoly). Kód budete potřebovat jen k prvotnímu zapsání 
do kurzu (pak už ne)  

Většina žáků se prvotně přihlásí ve škole při Informatice nebo jiné hodině, pokud někomu z chybějících se nepůjde 
přihlásit, bude to řešit s vyučujícím Informatiky, případně s RNDr. Ivou Dvořáčkovou  

Třídy 1.A a 2.A s přihlašováním vyčkají – budou se poprvé přihlašovat ve škole při nějaké vhodné hodině (nemají 
Informatiku), ale budou si zapisovat kódy od vyučujících k přihlášení do kurzu (předmětu) 

Chybějící žáci se sami přihlásí do kurzů doma (s využitím tohoto návodu a informací o kódech od spolužáků)  
 

Přihlášení do Učebny podruhé a opakovaně  
máte několik možností (postupně si vyzkoušejte všechny způsoby) 

1. Přihlásíte se na Google svým školním účtem (mailem) prijmeni.jmeno@gymhlinsko.cz do Učebny 
a) přes e-mail (školní): Na internetu si dáte stránku Googlu  → nahoře vpravo půjdete na gmail a přihlásíte se do 

školního mailu (aspoň si ověříte, že se do něj umíte dostat, někteří mají nastaveno, že si heslo pamatuje) 

b) přes Účet: Na internetu si dáte stránku Googlu  → nahoře vpravo klepnete na ikonu 9 čtverečků (Aplikace) na 

ikonu Účet a také se přihlásíte školním mailem (pokud to bude chtít nějaké nastavení, necháte zatím být) 

c) přes Přihlášení (není vždy vidět):  Na internetu si dáte stránku Googlu  → nahoře vpravo půjdete na Přihlášení 

a přihlásíte se do školním účtem  

Dále vždy kliknete vpravo nahoře na Aplikace (ikona 9 čverečků) a vyberete ikonu Učebna (někdy Classroom) 

a dostanete se do prostředí Učebny 

d) přes odkaz:  classroom.google.com a také se přihlásíte svým školním mailem – zde se dostanete již přímo do 

prostředí Učebny 

2. Pokud nemáte zapsané všechny kurzy (předměty), postupně se do nich zapisujete pomocí získaných kódů – pouze 
jednou a bude to pro celý školní rok) 

3. Budete sledovat jednotlivé předměty (kurzy) a pracovat v nich 
 
Učebna lze využívat i na mobilu, nutné je stažení a nastavení aplikace pro Učebnu (informace dostanete v blízké 
době již do Učebny) 
 

https://classroom.google.com/
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Krátká videa, která vás seznámí s Učebnou (Google Classroom) 
01 - Jak se přihlásit do kurzu Google Classroom pomocí kódu 
https://www.youtube.com/watch?v=ZodDEWRn7Xo&list=PLXGwauS5zHVaXgSQ3TgP6kqDVtfYSu6aS&index=1  

Ve videu uvidíš 
Jak se zorientovat v kurzu 
Stream je něco jako zeď v sociálních sítích 
Kdo se mnou studuje v kurzu?  
Jak v kurzu komunikovat s učitelem nebo spolužáky 

 
 

02 - Zápis do Google Classroom pomocí pozvánky e-mailem 
– naši žáci se přihlásí pomocí kódu, který získají od svých učitelů 
 
03 Popis prostředí Google Classroom z hlediska žáka 
https://www.youtube.com/watch?v=WFJLacy91-I&list=PLXGwauS5zHVaXgSQ3TgP6kqDVtfYSu6aS&index=3 
 
04 Typy materiálů v Google Classroom z pohledu žáka 
https://www.youtube.com/watch?v=NQxlsy88dzw&list=PLXGwauS5zHVaXgSQ3TgP6kqDVtfYSu6aS&index=4 

Ve videu uvidíš 
Jaký je rozdíl mezi materiálem a úkolem 
Jak vytvořit a odevzdat úkol 
Co vše mohu učiteli odevzdat?  
Jak zrušit odevzdání úkolu, pokud něco potřebuji přepracovat 

 
05 Klasifikace v rámci Google Classroom z hlediska žáka 
https://www.youtube.com/watch?v=gHHR0np0ffE&list=PLXGwauS5zHVaXgSQ3TgP6kqDVtfYSu6aS&index=5 

Ve videu uvidíš 
Jakým způsobem dostanu zpětnou vazbu od učitele 
Kde najdu přehled známek? 
Mají všechny známky stejnou váhu?  

 
06 Disk a kalendář v Google Classroom z pohledu žáka 
https://www.youtube.com/watch?v=LSNKcu-jrYg&list=PLXGwauS5zHVaXgSQ3TgP6kqDVtfYSu6aS&index=6 

Ve videu uvidíš 
Kde hledat všechny své soubory a materiály v kurzu 
Jak lépe plánovat a odevzdávat úkoly včas 
 
 

Na internetu existuje hodně dalších stránek, kde naleznete další návody a videa (pozor – naše škola používá školní 
účty, nikoli osobní). 
 
Věříme, že se vám po jarních zkušenostech bude práce v Učebně líbit a zjednoduší vám v případě potřeby 
získávání informací od jednotlivých vyučujících a spolužáků. 
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