Apple a školství

Nastavení
aplikace Škola

Ve zbrusu nové aplikaci Škola můžou učitelé žákům snadno přiřazovat cokoli od pracovních listů
až po nejrůznější aktivity ve vzdělávacích aplikacích, sledovat jejich pokrok a spolupracovat s nimi
v reálném čase. Podle kroků níže nastavte učitelům a žákům aplikaci Škola:
1. Zaregistrujte si nebo přejděte na Apple School Manager.
Apple School Manager je jednoduchý webový portál, který umožňuje správcům IT spravovat lidi, zařízení a obsah. Na jednom
místě v něm můžete vytvářet spravovaná Apple ID, nastavovat zařízení, získávat aplikace a knihy a vybavovat učitele nástroji,
se kterými budou moct připravovat poutavé hodiny. Podívejte se, jak registrovat nebo přejít na Apple School Manager.

2. Vytvořte pro učitele a žáky spravovaná Apple ID – pomocí SFTP, SIS nebo ručně.
V Apple School Manageru můžete žákům rychle vytvořit účty, přes které budou mít přístup k aplikaci Škola a dalším
klíčovým službám Apple, včetně bezplatného 200GB úložiště na iCloudu, a které budou splňovat požadavky vaší školy
nebo místních úřadů na ochranu soukromí.
Tip: Přihlašovací údaje můžete zřídit pro všechny účty nebo jenom pro učitele, kteří pak vytvoří přihlašovací údaje pro žáky.
Více o vytvoření spravovaných Apple ID pomocí SFTP nebo integrací se systémem SIS

3. Vytvořte v Apple School Manageru třídy.
Třídy připojené prostřednictvím SIS nebo SFTP se automaticky přenesou do aplikace Škola. Nebo můžete třídy v Apple School
Manageru vytvořit ručně. Aplikace Škola se automaticky aktualizuje, kdykoli se v Apple School Manageru změní seznam žáků
ve třídě. Tip: Můžete povolit učitelům, aby ve svých oblastech vytvářeli, upravovali a odstraňovali třídy sami.

4. Získejte aplikaci Škola v části Aplikace a knihy v Apple School Manageru.
Apple School Manager funguje s MDM, takže můžete získávat hromadné licence aplikací. Zajistěte, aby na každém zařízení
běžel systém iOS 11.4 nebo novější, a potom zařízením učitelů a žáků vzdáleně přiřaďte aplikaci Škola a nainstalujte ji na ně.
Více o aplikacích a knihách v Apple School Manageru

5. Povolte v Apple School Manageru pro vaši organizaci sledování pokroku žáků.
Pokud máte aktivovanou funkci sledování pokroku, můžou učitelé kontrolovat, jak jsou jejich žáci daleko s aktivitami
zadanými v libovolné aplikaci, která podporuje ClassKit. Aplikaci Škola ale můžete používat, i když tuto funkci nepovolíte.
Tip: Aplikace na bázi ClassKitu, které podporují sledování pokroku žáků v aplikaci Škola, poznáte v části Aplikace a knihy
v Apple School Manageru podle odznaku Works with Schoolwork (Funguje s aplikací Škola). Podívejte se, jak povolit
sledování pokroku žáků.
Další materiály, které vám pomůžou začít, najdete na stránce podpory pro školství.
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