Průvodce e‐learningem

Vstup do systému
Pro správnou funkci kurzů je nutné používat aktuální verze internetových prohlížečů. Pokud
si nejste jisti, jakou verzi internetového prohlížeče používáte, doporučujeme používat
prohlížeč Mozilla Firefox. Pro správné zobrazení některých prvků je třeba mít nainstalovánu
aktuální verzi Adobe Flash Playeru. Zdarma ke stažení je na této adrese:
http://get.adobe.com/cz/flashplayer/
Po rozkliknutí příslušného odkazu se dostanete na úvodní stranu s výpisem kurzů (záložka
Moje kurzy). Do kurzu vstoupíte kliknutím na název kurzu nebo kliknutím na tlačítko Spustit
ve sloupci Akce.
POZOR – pokud se po rozkliknutí odkazu nedostanete na seznam kurzů, odkaz ve vašem
emailu bude pravděpodobně zalomen na další řádek. V takovém případě na odkaz neklikejte,
ale „ručně“ jej zkopírujte a vložte do příkazového řádku prohlížeče.

Přehled kurzů
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Vstup do kurzu ‐ identifikační údaje uživatele
Po spuštění kurzu (tlačítko Spustit) se dostanete k formuláři s vašimi identifikačními údaji.
Údaje z formuláře budou použity k následnému vystavení certifikátu o úspěšném
absolvování kurzu. Na zadanou e‐mailovou adresu bude poté tento certifikát zaslán.
K vyplnění údajů proto přistupujte zodpovědně. Většina údajů je již předvyplněna za vás. Do
samotného kurzu vstoupíte stiskem tlačítka Zahájit kurz.

Identifikační údaje uživatele
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Úvodní strana kurzu
Úvodní strana kurzu obsahuje základní seznámení s kurzem. Po levé straně se zobrazuje
seznam všech lekcí daného kurzu. Kliknutím na název lekce se přesunete do kterékoliv lekce.
Na následující lekci se dostanete také pomocí modré šipky v pravé části obrazovky.
Ve spodní části kurzu naleznete záložku Legislativa. V této záložce máte k dispozici veškerou
legislativu související s probíranou tematikou. Kurzy mohou obsahovat také další záložky –
Dokumentace (obsahuje vnitřní dokumentaci organizace) a Studijní opory (doplňující
informace ke kurzu, užitečné materiály apod.).

Úvodní strana kurzu
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Prvky e‐learningového kurzu
Animace – každou animaci je třeba spustit, některé animace vyžadují zapnutí zvuku.

Animace

Průběžné (kontrolní) testy – tento test není hodnocen, nemusíte ho tedy absolvovat, slouží
pouze jako příprava k závěrečnému testu, který je složen z otázek těchto testů.
Kontrolní testy jsou označeny touto ikonkou:

Kontrolní test
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Rozšiřující texty – zobrazují se v samostatném okně. Jsou označeny hypertextem.
Rozšiřující texty jsou označeny touto ikonkou:

Rozšiřující text
Výtahy z legislativy – stejně jako rozšiřující texty se zobrazují v samostatném okně.
Kompletní znění daného legislativního předpisu je k dispozici ve spodní záložce Legislativa.
Výtahy z legislativy jsou označeny touto ikonkou:

Výtah z legislativy
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Video – některé kurzy obsahují praktické videoukázky. Většina videí je ozvučena.

Video

Závěrečný test
Každý kurz je ukončen závěrečným testem, který má za úkol prověřit vaše získané znalosti.
Před samotným vstupem do závěrečného testu je třeba zaškrtnout souhlas s tím, že jste
školení provedli osobně a porozuměli jste mu v plném rozsahu. Máte zde také možnost
zaslat vaše dotazy či připomínky k danému kurzu.
V úvodu každého testu naleznete instrukce k jeho provádění.
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U většiny kurzů je třeba správně zodpovědět alespoň 80% otázek. Pokud tento požadavek
nesplníte, můžete test provést znovu. Počet opakování testu není omezen. Při neúspěchu se
zvolením tlačítka Konec přesunete na začátek kurzu. Můžete si tak zopakovat některé lekce
nebo rovnou absolvovat závěrečný test. Tlačítkem Rekapitulace se můžete podívat, jaké jste
v testu udělali chyby.

Neúspěšný závěrečný test

Pokud zodpovíte požadovaný počet otázek správně, máte právo získat certifikát o
absolvování kurzu.

Úspěšný závěrečný test
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Certifikát
Certifikát ve formátu pdf se po úspěšném dokončení závěrečného testu otevře do nového
okna. Zároveň přijde na emailovou adresu, kterou jste zadali při vyplnění registračních údajů.

Certifikát o úspěšně absolvovaném kurzu
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