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Úvodní obrazovka 
Úvodní obrazovka Google classroom s přehledem všech zapsaných kurzů (předmětů) 

U každého předmětu se zobrazuje přehled neodevzdaných úkolů. 

1. Kliknutím na menu (Tři čárky) se můžete mezi kurzy také orientovat. 

2. Kliknutím na „K dokončení“ se dostanete na přehled všech úkolů k dokončení napříč všemi kurzy. 

3. Kliknutím na název kurzu se dostanete do přehledu kurzu 

4. Kliknutím na ikonku „panáčka“ u kurzu se dostanete na přehled vaší práce v konkrétním kurzu 

5. Kliknutím na „Složku“ u kurzu se dostanete do svého Google Drive (virtuální disk s uloženými 

dokumenty, pravděpodobně nebudete potřebovat) 

6. Tlačítkem „Plus“ se můžete do kurzu zapsat, pokud znáte kód kurzu 
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Stream 
Stream je taková hlavní stránka kurzu, kde vidíte informace, které vyučující do kurzu přidal.  

Informace (příspěvky) jsou seřazeny od nejnovějších k nejstarším. 

Tady můžete nalézt nejen úkoly, ale i cokoli dalšího: Zprávy, informace, odkazy… 
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Kontrola zadaných úkolů: 

Hromadné – vše na jednom místě 
V levém menu, po kliknutí na tři vodorovné čárky, máte možnost „K dokončení“ 

 

 

Zde vidíte, co máte zadáno, včetně termínu odevzdání.  (záložka „Zadáno“) 

Vidíte, máte zadáno, ale neodevzdáno v termínu (záložka „Chybí“) 

Vidíte, co máte odevzdáno (záložka „Dokončeno“) 
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Můžete si i pomocí rozbalovacího seznamu vybrat přehled úkolů jen z jednoho kurzu 
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Podle kurzů - nadcházející 
Pokud jste přímo na stránce konkrétního kurzu, tak v levé části máte „Nadcházejíci“ 

 

Kliknutím na „Zobrazit vše,“ se dostanete do seznamu všech úkolů z tohoto kurzu. A opět si můžete 

zkontrolovat, co máte „Zadáno,“ co vám „Chybí“ a co máte již „Dokončeno“ 
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Podle kurzů – Práce v kurzu 
Pokud jste přímo na stránce konkrétního kurzu, tak v horní části máte záložku „Práce v kurzu“ 

 

Tady naleznete všechny úkoly, které v kurzu vyučující zadal.   

 

Úkoly, které nejsou splněné a odevzdané mají barevný obrázek. Hotové úkoly mají obrázek šedivý. 

Každý vyučující může mít úkoly rozdělené do téma), přehled témat naleznete v levé části. 
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Pokud vyberete nějaký úkol, rozbalí se vám „Náhled“ 

Pro vstup do úkolu je potřeba ještě „Zobrazit úkol“ 
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Podle kurzů – Zobrazit vaši práci 
Pokud jste v záložce „Práce v kurzu,“ máte v horní části „Zobrazit vaši práci“ 

 

Po kliknutí na „Zobrazit vaši práci“ se vám zobrazí přehled se všemi úkoly z daného kurzu, včetně jejich 

aktuálního stavu, požadovaného termínu dokončení, počtu příloh (obrázek kancelářské sponky) a počtu 

komentářů (zpráv mezi vámi a vyučujícím u daného úkolu) 

Vlevo samozřejmě můžete filtrovat podle stavu. 

 Zadáno – nemáte ještě vypracováno 

 Chybí – nemáte vypracováno a už je po termínu. Úkol jde ale stále odevzdat. Pokud ho 

odevzdáte, bude u něj poznámka „Dokončeno po termínu“ 

 ✅ (symbol hotovo) – máte splněno a zkontrolováno, úkol nebyl na body 

 10/10 (nebo podobné) – máte splněno, zkontrolováno a obodováno 
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Kalendář Classroom 

Classroom má i svůj vlastní kalendář 

 

V kalendáři se vám zobrazují termíny a časy odevzdání jednotlivých úkolů. Opět si můžete filtrovat 

podle kurzů pomocí rozbalovacího seznamu. 
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Odevzdávání úkolů: 
Pokud zadaný úkol splníte, musíte ho odevzdat. 

Úkoly, které nejsou odevzdané, nemůže vyučující zkontrolovat ani hodnotit a tedy jsou 

brány jako nesplněné!!! 

Přehled úkolu 
Na stránce s úkolem najdete důležité informace: 

1. Název úkolu 

2. Bodové hodnocení – kolik bodů můžete získat 

3. Termín odevzdání – do kdy máte úkol splnit 

4. Popis úkolu 

5. Přílohy 

6. Komentáře – veřejné, vidí celá třída 

7. Komentáře – soukromé, vidíte jen vy a vyučující.  

8. Stav vaší práce (Zadáno, ohodnoceno, vráceno) 

9. Dokumenty k úpravě či vyplnění 

10. Možnost přidání přílohy 

11. Tlačítko „odevzdat“ (případně „Označit jako dokončené“) 
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Úkoly – nebodované 
Vyučující může zadat úkol, který nebude bodovat, ale bude chtít, abyste potvrdili, že ho máte splněný. 

 

Po splnění úkolu musíte úkol odevzdat – 

tlačítko „Označit jako dokončené“ 

 

 

Vždy když odevzdáváte úkol, je nutné 

odevzdání potvrdit. 

 

Stav vaší práce se změní na „Odevzdáno“ 

 

Ve chvíli, kdy vám vyučující práci vrátí, se stav 

změní na „Vráceno“ 

 

Protože tento úkol nebyl na body, neuvidíte žádné body.  

Ale v přehledu vaší práce v kurzu (Kapitola: Podle kurzů – Zobrazit vaši práci) uvidíte úkol jako hotový. 

Značka:  
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Úkoly s formulářem k vyplnění – Google dokument (WORD) 
Pokud dostanete úkol s dokumentem k vyplnění, uvidíte dokument v pravé části v tabulce „Vaše práce“ 

 

Po kliknutí na dokument se vám dokument otevře v editoru v zobrazení velmi podobném klasickému 

WORDU. 

 

Zde můžete dokument upravit, vyplnit co je potřeba, případně vložit obrázky. 

Jakákoli úprava se automaticky ukládá cca každých 5 vteřin, takže pokud dokument zavřete a znovu 

otevřete, bude si vaše úpravy a vyplněný text pomatovat. 

Nemusíte tedy vypracovat vše nutně najednou, ale můžete vypracovat část, dokument zavřít a vrátit se 

k němu později. 

Abyste měli jistotu, že dokument máte skutečně uložený, doporučuji nejprve kliknout na 

tlačítko „Obnovit stránku“ ve svém prohlížeči (ikonka kulatou šipkou ) a až potom 

dokument zavřít nebo odevzdat.  

Jakmile budete s vyplňováním a úpravami hotoví, kliknete na tlačítko „Odevzdat“ vpravo nahoře.  

Neklikat na tlačítko „Sdílet“ – to dělá něco jiného! 

Classroom se vás opět zeptá: 
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    A musíte potvrdit. 

 

Vaše práce se označí jako „Odevzdáno“ 

 

Ve chvíli, kdy vám vyučující práci vrátí, se stav  změní na  

 „Vráceno“ (pokud nebylo na body) 

nebo 

 „Ohodnoceno“ (pokud bylo na body) a pod názvem úkolu uvidíte počet získaných bodů. 

  

Úkoly s tabulkou k vyplnění – Google tabulky (EXCEL) 
Funguje úplně stejný postup jako u Google dokumentu, jen místo textového dokumentu (WORD) 

vyplníte tabulku (EXCEL)  
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Úkoly s kvízem 
Pokud máte zadaný úkol s kvízem, kvíz naleznete pod zadáním úkolu v přílohách 

 

Vyplňte kvíz a na konci kvízu klikněte na „Odeslat“ 

 

Odevzdat by se mělo samo, ale zkontrolujte si na stránce se zadáním úkolu, že je odevzdaný! 

Podle toho, jak vyučující nastaví typ kvízu, buď uvidíte výsledek hned, nebo až poté, co jej vyučující 

zveřejní. 

Zkontrolovat si to můžete v tabulce „Vaše práce“ 
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Pokud na kvíz kliknete znovu (dole pod úkolem v přílohách), tak podle toho, co nastavil vyučující, 

můžete mít několik možností: 

1. Zobrazit skóre – uvidíte svoje chyby a celkové skóre 

2. Zobrazit souhrn odpovědí – ukáže průměrné výsledky za třídu 

3. Upravit odpověď – poté, co se doučíte to, co jste nevěděli, můžete kvíz vyplnit znovu a opravit si 

chyby 

  

Ne všechny možnosti jsou vždy dostupné! 
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Úkoly s připojením přílohy 
Přílohu můžete připojit: 

 Pokud chcete připojit fotografii 

 Pokud chcete připojit jiný soubor než předpřipravený dokument 

  

Kliknutím na „Přidat nebo vytvořit“ 

 

1. Disk google – pokud máte nějaký 

soubor na svém disku Google 

(Pravděpodobně nebudete používat) 

2. Odkaz – odkaz na internetovou 

stránku (např. www.seznam.cz) 

3. Soubor – soubor nebo fotografie 

z vašeho počítače 

4. Vytvořit – vytvoří nový prázdný 

dokument typu Dokument, 

Prezentace, Tabulka, Nákres 

(Pravděpodobně nebudete používat) 

Pro nás je nejdůležitější možnost „Soubor“ 

  

http://www.seznam.cz/
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Po zvolení možnosti „Soubor“ se vám nejprve otevře takovéhle okno: 

 

 

Musíte se přepnout na záložku „Nahrání“ 

 

A do tohoto „Mraku“ přetáhnete soubor nebo fotografii z počítače myší. 

 

Případně kliknutím na tlačítko „Browse“ můžete soubor nebo fotografii v počítači vyhledat. 
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POZOR!!! - Smazaná práce u úkolu 
Na stránce konkrétního úkolu v tabulce „Vaše práce,“ pokud je vyučujícím nahrán dokument k vyplnění 

máte také možnost tento dokument SMAZAT 

To provedete kliknutím na křížek. 

 

Pozor, Google se na mazání neptá, nechce nic potvrdit a rovnou vám to smaže. 

Smazat můžete ze dvou důvodů: 

1. Záměrně – Pokud např. při vyplňování dokumentu něco zkazíte nebo si část odmažete a 

nepodaří se vám vrátit to zpět. 

2. Omylem – Pokud se ukliknete. 

Pokud dokument smažete, můžete si nechat vytvořit novou kopii zadání. Kliknutím na „Vytvořit 

kopii“ se vám vytvoří nové zadání v podobě, v jaké jej vyučující sestavil. Můžete tak začít pracovat 

znovu od začátku.  
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Obnova dokumentu 
Horší situace nastane, pokud si takto omylem smažete dokument, který jste již vyplnili. 

Ale ani v tomto případě není vše ztraceno. 

Vámi vyplněný nebo rozpracovaný dokument stále existuje, jen je potřeba ho najít na správném místě. 

Dokument je uložen ve virtuálním úložišti Google Drive 

 

Chceme-li ho najít a „zachránit, musíme nejprve znát jeho název. Ten uvidíme v tabulce „Vaše práce“ 

tučným písmem za textem [Template] (protože místo slova „Template“ se standardně ukládá vaše jméno) 

Na tomto obrázku tedy vidíme: 

[Template] Printscreen2 

Budeme tedy hledat název „Printscreen2“ 

 

 

Vybereme možnost „Přidat nebo vytvořit“  a zvolíme„Disk Google“ 
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Zobrazí se vám toto a jako první kvůli přehlednosti klikněte na vyznačené místo 

 

Tím docílíte přehlednějšího zobrazení, kde vidíte v levé části názvy dokumentů a vpravo čas poslední 

změny. Najdete dokument, který potřebujete (v tomto příkladu „Petr Kolář – Printscreen2“)  a 

dvojklikem myši ho připojíte k vašemu úkolu. 

Z logiky by to tedy měl být ten s nejčerstvějším datem. 
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Pokud není to, co hledáte přímo tady, můžete ještě jméno dokumentu napsat do vyhledávacího pole: 

Zde se sice datum neukazuje, ale můžete si dokumenty podle data filtrovat 

Opět dvojklikem myší dokument připojíte. Uvidíte, že v tuto chvíli máte stále možnost vytvořit si novou 

čistou kopii, ale máte také připojen svůj dokument. Klasicky kliknutím na dokument si ho můžete 

otevřít a zkontrolovat před odevzdáním.  
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Práce s mobilní aplikací Google Classroom 

Přihlášení 
Při přihlášení je potřeba dát si pozor, abyste se do Google Classroom přihlašovali školou přiděleným 

účtem. 

V telefonu každý asi máte i soukromý účet google, ale ten do Classroom přístup nemá a mít nemůže. 

Pouze školní email s koncovkou @zs-komenskeho.cz může do našeho Classroom přistupovat a je tedy 

potřeba se do aplikace Classroom hlásit tímto mailem.  

Upozornění: Aplikace Classroom nepracuje vždy na 100% v reálném čase, některé informace se 
v aplikaci mohou objevit s mírným zpožděním.  

Na většině stránek v aplikaci lze přidržením prstu na displeji a potažením dolů vyvolat znovu načtení 
informací (aktualizaci, refresh) 

 

Přehled 
Úvodní stránka: 

Na úvodní stránce aplikace vidíte přehled zapsaných kurzů. U 

každého kurzu je zobrazen seznam nedokončených úkolů. 

Kliknutím na „Menu“ (tři čárky), se zobrazí nabídka, kde můžete 

přepínat mezi kurzy nebo si zobrazit souhrn úkolů „K dokončení“ 

napříč všemi kurzy. 
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Stream 
 

Úvodní stránka kurzu (Stream) s přehledem informací. 

 

 

 

 

 

Práce – zobrazí vaši práci (seznam úkolů) v daném kurzu včetně 

termínu odevzdání.  

Šedé jsou odevzdané, barevné čekají na splnění 

 

Úkoly - přehled 
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Úkol – odevzdání 
Po kliknutí na konkrétní úkol se zobrazí informace o úkolu: 

1. Instrukce zadané vyučujícím 

2. Přílohy nebo odkazy zadané vyučujícím 

3. Šipečkou si zobrazíte další detaily 

4. Uvidíte případné hodnocení nebo stav úkolu (zadáno, odevzdáno, body, chybí) 

5. Dokumenty k vyplnění, pokud jsou součástí úkolu (vysvětleno dále) – Vždy je potřeba dokument 

otevírat z tohoto zobrazení a ne z příloh, jinak nepůjde upravovat. 

6. Možnost přidat přílohu (vysvětleno dále) 

7. Tlačítko na odevzdání úkolu 
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Práce s dokumenty – varianta 1 - LEPŠÍ 
Pokud v telefonu není nainstalovaná aplikace „Dokumenty Google“ je potřeba ji stáhnout a nainstalovat 

z Google Play nebo AppStore. 

 

Snímek z google play, pokud není nainstalovaná 

aplikace Google Dokumenty v telefonu, budete mít 

místo tlačítka „Otevřít“ tlačítko „Instalovat“ 

 

 

 

 

Pokud je součástí úkolu dokument k vyplnění (viz. Výše bod 5), také ho lze upravit a úkol splnit. 

Kliknutím na dokument se zobrazí náhled: 

Dokument je nutné otevírat z tabulky „Vaše práce“ a ne 

z příloh, jinak nepůjde upravovat (viz. Výše bod 5) 

Kliknutím na „Čtvereček se šipkou“ se dokument jako 

dokument Google a kliknutím na „Tužku“ spustíte 

možnost úpravy. 
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Nyní již můžete psát. 

 

Protože aplikace se snaží přizpůsobit zobrazení mobilnímu 

malému displeji, může se stát, že zobrazení bude „rozházené“ 

Stačí kliknout „3 tečky“ a přepnout se na „Rozvržení při 

tisku“ 

  

         Po vyplnění uložit tlačítkem ✔ 

Standardním způsobem zpět (ovládání telefonu) se vraťte zpět do úkolu do tabulky „Vaše práce“ 

Upozornění: Aplikace Classroom nepracuje vždy na 100% v reálném čase, některé informace se 

v aplikaci mohou objevit s mírným zpožděním. 

Stane se totiž, že pokud si dokument budete chtít hned zobrazit, vaše úpravy neuvidíte hned. Je potřeba 

se znovu prokliknout do úpravy dokumentu. Případně ukončit aplikaci Classroom a znovu ji spustit. 

(Ukončit je myšleno opravdu ukončit – odstranit ze spuštěných aplikací, vypnout. To má každý telefon 

řešeno trošku jinak, nedokážu popsat konkrétně. Nestačí se jen přepnout na domovskou obrazovku a 

pak zpět.) 

Takto upravený dokument se uloží, ale je ještě potřeba úkol „Odevzdat“  
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Práce s dokumenty – varianta 2 – pouze pokud bude problém s variantou 1 
Pokud je součástí úkolu dokument k vyplnění (viz. Výše bod 5), také ho lze upravit a úkol splnit. 

Kliknutím na dokument se zobrazí náhled: 

Kliknutím na „Tužku“ se dokument otevře pro editaci jako 

obrázek, na který můžete kreslit nebo vkládat text. 

Dole zvolíte nástroj:  

Guma, Pero, Fixa, Zvýrazňovač, Text 

Prstem můžete kreslit. 

Volbou „Text“ můžete vložit text 

Nakonec musíte kliknout vpravo nahoře na 3 tečky a zvolit uložit 

 

 

Takto upravený dokument se přidá k úkolu, ale je ještě potřeba úkol „Odevzdat“ 
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Přidání přílohy/fotografie 
K úkolu lze připojit i další přílohy, například fotografii 

V tabulce „Vaše práce“ zvolte „Přidat přílohu“ 

Možností „Soubor“ můžete přidat soubor/fotografii, který již 

v telefonu máte. Standardně se zobrazí poslední použité nebo 

pořízené soubory/fotografie. Případně pak vlevo nahoře se 

nabídnou tři vodorovné čárky a můžete soubor/fotografii 

v telefonu najít jiným způsobem. (Liší se podle telefonu, nelze 

jednoznačně ukázat. Každý musí vyzkoušet sám) 

Možností „Vyfotit“ se vám spustí fotoaparát a můžete 

fotografii pořídit. 

 

Takto se soubor/fotografie přidá k úkolu, ale je ještě potřeba úkol „Odevzdat“ 

 


