
Příprava na přijímací zkoušky pro žáky 5. tříd 
 

ON-LINE UČEBNA 
 
 Vzhledem k tomu, že i v současné době stále ještě musíme počítat 

s variantou, že dojde k uzavření škol, nebo alespoň k omezení kroužků, chceme 

být připraveni i na variantu on-line výuky. Proto souběžně s prezenční přípravou 

zakládáme on-line učebnu, abychom v případě znemožnění klasické výuky 

mohli ihned navázat on-line v prostředí Google Classroom. 

 

Jak se přihlásit? 

 K přihlášení do on-line učebny je potřeba mít zřízen gmail, pomocí něhož 

se do učebny vstupuje. V případě, že žák má školní gmail pro potřeby on-line 

výuky na své škole, je nutné použít jiný gmail u jiného Google účtu. (Je možné 

využít i gmail rodičů.)  

Z této adresy pošlete e-mail na adresu vesela(zavináč)gymrumburk.cz, ve 

kterém sdělíte, že chcete vstoupit do on-line učebny. V e-mailu také uveďte celé 

jméno žáka a školu, kterou navštěvuje.  

 

Jak vstoupit do učebny? 

  Na gmail, ze kterého bude poslána žádost o vstup, přijde během několika 

dnů pozvání do učebny českého jazyka a do učebny matematiky. Toto pozvání 

je potřeba potvrdit (kliknete na odkaz přímo v e-mailu), poté může žák vstoupit 

do Google učebny. Musí být ale přihlášen na Google účtu, ke kterému patří jeho 

gmail 

Vstup do učebny je možný přes menu v Googlu. (Na webových stránkách 

Google je to devět teček vpravo nahoře.) Po kliknutí v menu na „učebnu“ 

(classroom), se zobrazí okno pro matematiku a pro český jazyk. Kliknutím na 

barevné pole v horní části okna je možné vstoupit do prostředí učebny.  

 (Při práci v učebně se doporučuje nevyužívat úvodní „Stream“, ale 

překliknout do části „Práce v kurzu“.) 

 

Jak bude online učebna využívána? 

 V případě, že budeme nuceni kvůli hygienickým opatřením přerušit 

prezenční přípravu, dáme tuto informaci na web školy a zároveň přidáme 

pokyny k zahájení on-line výuky.  

Elektronická učebna ale bude využívána i při prezenční výuce. Pokud 

bude vyučující zadávat žákům pracovní listy, či jiné tištěné materiály, může je 

v učebně dát k dispozici ke stažení pro žáky, kteří ten den budou chybět. 

 

Dotazy 

 V případě jakýchkoliv dotazů a nejasností se na nás můžete obrátit          

e-mailem na adrese vesela@gymrumburk.cz. Případně se můžete zeptat každou 

středu před zahájením přípravy. U vchodu bude vždy stát vyučující, který Vám 

ochotně poradí. 
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