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Přihlášení k portálu 

Přihlašování k portálu ze školy bude přes ikonu SharePointu na ploše (https://vswww1 ). 

Přihlašování k portálu mimo školu se může uskutečnit přímo přes webovou adresu https://sharepoint.vszdrav.cz, nebo 

přes stránky školy. 

V levém sloupci na stránkách školy (http://www.vszdrav.cz) použijte odkaz na školní informační a e-learningový 

portál. 

 

Přihlašovací údaje se mohou mírně lišit podle používaného webového prohlížeče. Pokud používáte některý 

z prohlížečů Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome nebo Safari, objeví se podobné přihlašovací okno jako je níže a 

jméno uživatele a heslo jsou standardní přihlašovací údaje do školní sítě. 

https://vswww1/
https://sharepoint.vszdrav.cz/
http://www.vszdrav.cz/
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Pokud používáte jako webový prohlížeč Windows Internet Explorer, objeví se ponejprv výstražná hláška, 

 

kde se potvrdí přechod na stránky portálu. V zobrazeném přihlašovacím okně musíte zadat své přihlašovací jméno i 

s označením domény VSZDRAV ve formátu vszdrav\vaše_jméno. 

 

Přihlášení do SharePointu lze uskutečnit pouze tehdy, pokud jste se už alespoň jednou přihlásili do školní sítě a 

změnili jste si přednastavené heslo. 
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Přihlášení k volitelným předmětům 

Na domovské stránce školy se přepněte na webový prostor své studijní skupiny: 

 

Na stránkách své studijní skupiny použijte odkaz Volitelné předměty pro rok 2011/2012 
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Na zobrazené stránce použijte k výběru nabízených předmětů tlačítko Odpovědět na tento průzkum. 

 

Z nabízeného seznamu si zvolte preferované předměty a potvrďte tlačítkem Dokončit. 

 

Použití a oprávnění jednotlivých knihoven na stránkách studijních skupin 

Na stránkách všech studijních skupin se vyskytují dvě základní knihovny: Pro studenty a Pro učitele. 

Knihovna Pro studenty je určena pro vkládání výukových materiálů určených studentům. Vyučující mají oprávnění 

do této knihovny materiály vkládat, stahovat, zobrazovat a mazat, studenti pouze zobrazovat či stahovat do svého 

počítače. 
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Knihovna Pro učitele je připravena pro vkládání vypracovaných úkolů určených pro zhodnocení vyučujícími. 

Studenti mají oprávnění do této knihovny materiály vkládat a každý student zde vidí pouze svůj materiál. Vyučující 

mají přístup ke všem materiálům vloženým do této knihovny. 

Pro vkládání konkrétních materiálů jsou v obou knihovnách vytvořeny složky označené daným ročníkem a semestrem 

a uvnitř je pro každý vyučovaný předmět samostatná složka pojmenovaná zkratkou daného předmětů. 

Vkládání materiálů a stahování či zobrazování vložených materiálů se ve všech složkách (v kterých je to umožněno) 

provádí stejným způsobem. 

Vložení dokumentu do knihovny 

Postupně se přepněte do složky, do které chcete vložit svůj dokument. 
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V cílovém umístění vyberte volbu Přidat dokument, 

 

v zobrazeném dialogovém oknu pomocí tlačítka Procházet vyvoláte okno pro výběr požadovaného souboru a svůj 

výběr potvrdíte tlačítkem OK. 
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Stahování dokumentu do počítače 

Vyhledejte a přepněte se do složky s dokumentem, který chcete stáhnout do počítače. Pomocí zaškrtávacího políčka 

(1) tento dokument vyberte a na kartě Dokumenty (2) soubor stáhněte tlačítkem Stáhnout kopii (3). 

 

Zobrazení dokumentu bez stažení do počítače 

Pokud nevyberete soubor pomocí zaškrtávacího políčka (1), ale kliknete na název daného dokumentu, dojde k otevření 

tohoto dokumentu přímo v prohlížeči. Před zobrazením dokumentu se může objevit výstražné okno upozorňující na 

potenciální hrozbu neznámých dokumentů a následně přihlašovací okno požadující zadání Vašich přihlašovacích 

údajů. Přihlašovací jméno musíte zadat i s označením domény VSZDRAV ve formátu vszdrav\vaše_jméno. 

 

Doporučení: Dokumenty si stahujte do svého počítače a teprve poté otevřete a kontrolujte. Pokud budete 

chtít otevřít dokument bez stažení do počítače, může se Vám vícekrát zobrazit okno požadující Vaše 

přihlašovací údaje. Navíc otevírání může probíhat delší chvíli, aniž by byla zřetelně patrná jakákoliv činnost 

počítače, což může být mírně matoucí. 

 


