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1. Systém moodle naleznete na IP adrese 
 

http://5.102.58.34/ 

2. Přihlášení se do systému Moodle 
Přihlásit se lze dvěma způsoby 

1) Vpravo nahoře – Přihlásit se 

2) Vlevo dole – PŘIHLÁSIT SE 

 

 

Přihlašovací údaje jste obdrželi od vyučujícího. Vaše uživatelské jméno je nejčastěji: prijmenijmeno 

(bez diakritiky). 

 

Po Prvním přihlášení si můžete v nastavení svého profilu změnit doručovací email, heslo, nastavit 

profilovou fotografii atd. 

 

http://5.102.58.34/


Přihlášení jako host 

Vyberte si kurz, do kterého chcete vstoupit. Systém vás vyzve k zadání přihlašovacích údajů.  

 

Zobrazí se kurz a jeho vyučující, ve spodní části naleznete okénko pro Přístup pro hosty. 

 

Žáci SOU zadávají heslo: tlustice a pro žáky SOŠ je heslo: horovice. 

3. Zapsání do kurzu 
 

V kategorii Moje kurzy najdete kurzy, ve kterých jste zapsaní.  

Nebo si kurz můžete najít sami. Vyučující Vám sdělí, v jaké kategorii se nachází. 

 



 

 

4. Orientace v kurzu 
Kurz je tematicky uspořádán. To znamená, že ke každému probíranému tématu, najdete učební texty, 

odkazy či opakovací otázky ke stažení.  

Systém Moodle je navíc doplněn o možnost psát testy, vyplňovat ankety či odevzdávat seminární 

práce nebo zadané úkoly.  



 

5. Testy 
Každý test má zadán počet pokusů a časový limit, po který je možné test psát.  

Test má také dobu otevření, po kterou je možné test spustit. 

Test spustíte kliknutím na: Pokusit se o zvládnutí testu. Poté se systém zeptá, zda chcete test 

opravdu spustit. 

 

Testy 



 

Test může mít různé typy otázek. Doplnění slova, vyberte jednu odpověď z více možností atd. 

Mezi jednotlivými otázkami lze přepínat. 

Na obrazovce také vidíte zbývající čas. 

Test je možné ukončit dříve, kliknutím na konec testu. 

 

Po napsání testu je nutné kliknout na Odeslat vše a ukončit pokus. 

 



 

Hned po ukončení testu se zobrazí výsledky a je možné si prohlédnou správné odpovědi. 

 

6. Odevzdání souboru 
Pro odevzdání prezentace, klikněte na Velkoplošná chráněná území. Pozor: Odevzdání je omezeno 

termínem odevzdání. 

 



Soubor přetáhněte do okénka s šipkou. Maximální velikost vašeho souboru je 2 MB, proto doporučuji 

soubor před uložením převést do formátu pdf.  

V případě, že i přesto soubor bude stále velký nebo se vám nebude dařit jej uložit. Neváhejte a 

kontaktujte vyučujícího. 

 

7. Odhlášení ze systému 
Je obdobné jako přihlášení. 

Vpravo nahoře stačí kliknout na: Odhlásit se. 

 


