3 – Založení nového kurzu
Základní pravidla
Nové kurzy mohou vytvářet pouze správci systému
nebo tzv. Tvůrci kurzů. Přihlášení uživatelé mohou
zažádat o vytvoření kurzu přímo přes prostředí
Moodle. K tomu byla vytvořena speciální kategorie
kurzů s názvem Žádosti o založení kurzu. (Vyžaduje
doporučované dodatečné vytvoření kategorie kurzů
s tímto jménem.)
Jakmile o kurz tímto způsobem zažádáte, je
na správci systému, aby ověřil vaši identitu a zařadil
nový kurz do vaší kategorie kurzů. Poté se vám kurz
objeví v nabídce dostupných kurzů a můžete ho začít
používat.

Zažádání o založení kurzu
Vstupte do kategorie kurzů s názvem Žádosti o
založení kurzu a klikněte na tlačítko Požádat o
založení kurzu.

Vyplnění Žádosti o založení kurzu
• Celý název by měl obsahovat název kurzu nebo
předmětu, který obsahuje.
• Krátký název musí obsahovat jednoznačný (nikde
jinde
se
neopakující)
název
kurzu.
Zde
doporučujeme např. volit kombinaci zkratky
předmětu, učitele, případně skupiny. Např. TevSi1
(Tělocvik, Šín, Skupina 1).
• Doplňující informace mohou obsahovat cokoliv, ale
bývá dobrým zvykem zde uvést o jaký kurz se jedná
a kdo (případně pro pro koho) ho chce vytvořit.

Počáteční nastavení kurzu
Jakmile je kurz schválen správcem, můžete do něj
vstoupit a provést jeho počáteční nastavení. To se
provádí v nabídce Správa kurzu > Upravit nastavení.
Mezi nejdůležitější možnosti nastavení kurzu patří
následující volby
• Uspořádání - obvykle nastavujeme na tématické,

abychom mohli učivo rozdělit podle jednotlivých
témat nebo ho sledovat např. v rozmezí jednotlivých
měsíců (Leden, Únor, Březen, atd.). Pokud chcete
sledovat učivo v průběhu týdnů, pak zvolte rozložení
týdenní.

• Režim skupin - používá se v případě, kdy chcete
mít v jednom kurzu více skupin studentů a ty od
sebe pro přehlednost navzájem oddělit. Skupiny
studentů se dál spravují v nabídce Správa kurzu >
Uživatelé > Skupiny.

• Datum začátku kurzu - počáteční datum v případě
týdenního rozložení kurzu.

• Jazyk - volba vám umožní vnutit jazyk kurzu jeho
studentům, hodí se např. pro učitele jazyků a
vnucení výchozího používaného jazyka.

• Maximální velikost nahrávaných souborů maximální možná velikost souborů nahrávaných
do kurzu.
• Dostupnost - zda je či není kurz dostupný
studentům

Nápověda
U většiny nabídek je k dispozici nápověda, která je ve
většině případů v Češtině. Nápovědu vyvoláte
kliknutím na ikonu
.

