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Distanční výuka

Distanční výuka bude probíhat prostřednictvím:

• Moodle
• ke každému předmětu je založen kurs v prostředí LMS Moodle
• výukové materiály
• ukázkové zápočtové a zkouškové testy

• E-mail
• Aplikace MS Teams

• distanční výuka dle rozvrhu

(Pro přihlášení do všech aplikací používáte stejné uživatelské jméno a heslo jako do STAGu)



www.ef.jcu.cz

• Prostředí LMS Moodle – přístup do 
všech kurzů

• Do Vašich kurzů v LMS Moodle se 
dostanete i ze STAGu – rozvrh –
otevřít daný předmět – v záložce 
„Aktivity“ je odkaz přímo do kurzu

• Přes Váš e-mail se dostanete do 
prostředí MS Teams – viz dále



Aplikace MS Teams

Otevřít na nové záložce

• Webová aplikace
• Stáhnout MS Teams

(doporučujeme)

+ MS Teams (mobil, tablet)

Po přihlášení do e-mailu: 



Prostředí MS Teams

• Jednotlivé třídy (týmy)  



Přihlášení se do Teams

• Třídy prostředí MS Teams budou odpovídat Vašemu 
rozvrhu

• U některých předmětů můžete mít pro přednášku a 
cvičení dohromady jen třídu

• Pokud Vám vyučující zašle kód pro přihlášení do třídy 
(tzn. že vyučující založil  třídu ručně v MS Teams a tuto 
třídu zatím v prostředí MS Teams nevidíte), postupujte 
dle následujícího návodu. 



Vytvoření třídy - Teams

• Učitel Vám zašle kód: xxxxxx



Vytvoření třídy - Teams

• Učitel Vám zašle kód: xxxxxx



Soubory ke sdílení

• Učitel Vám do prostředí MS Teams může nahrávat soubory či zadání úloh



Kalendář

• V záložce „Kalendář“ vidíte schůzky (rozvrhové akce)
• Informaci o založení schůzky byste měli dostat i na e-mail (kontrolujte 

nevyžádanou poštu!)



Schůzka 

• Vyučující v daný čas dle rozvrhu svolá schůzku, ke které se připojíte
• Po přihlášení vidíte toto rozbalovací okno 



Schůzka 

• Zobrazit konverzaci –
prostor pro dotazy, 
poznámky – po kliknutí 
vidíte v liště na pravé 
straně obrazovky chat 

• Kamera, mikrofon – v 
případě testování v 
distanční výuce (zápočty, 
zkoušky) si musí student 
zajistit 



Přejeme všem úspěšné studium 

Vocetková Klára


