
Začínáme  
s aplikací Škola 2.0 
Příručka učitele k aplikaci  
Škola pro iPad 
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Úvod k aplikaci Škola 2.0 
Škola je šikovná aplikace pro iPad, která nabízí učiteli i celé třídě možnosti, 
jak naplno využívat iPad k učení a studiu. Díky úplně novému prostředí 
a nové knihovně Zadání teď můžou učitelé vytvářet úkoly ještě rychleji.  
Jejím prostřednictvím může učitel snadno rozdávat materiály, kontrolovat 
vypracované úkoly, sledovat pokrok dětí ve vzdělávacích aplikacích 
a komunikovat s jednotlivými žáky, ať jsou kdekoli – v reálném čase. 
Usnadňuje práci i žákům. Úkoly se automaticky zobrazují na jejich iPadu 
a jsou uspořádané podle data odevzdání a předmětu. S aplikací Škola má 
učitel taky přehled o tom, jak si kdo vede. Může tak přizpůsobovat 
přípravy potřebám jednotlivců. 

V aplikacích jsou dnes přístupné ty nejužitečnější výukové materiály.  
Z podporovaných aplikací, které Škola nabízí, si vyberte obsah vhodný pro 
vaše osnovy, pak zvolte konkrétní aktivity v těchto aplikacích a nasdílejte 
je žákům. Ti se jedním klepnutím dostanou přímo do zvolené aktivity. 

Tahle příručka vás provede přehledem Školy. Dozvíte se, jak začít a jak 
Školu integrovat do každodenní práce v hodinách. 

Než začnete 
Škola je aplikace pro iPad, kterou snadno nastavíte v Apple School 
Manageru. Ve spolupráci se školním informatikem vytvořte pro sebe a své 
žáky požadované účty. Potom v Apple School Manageru aktivujte funkci 
sledování pokroku žáků.  
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Nastavení hodin  
Hodiny vám může nastavit IT tým nebo si je můžete vytvořit sami – k tomu 
je potřeba, aby vaše škola měla nastavené účty v Apple School Manageru. 

Jakmile IT oddělení aplikaci Škola nainstaluje a nakonfiguruje, otevřete ji na svém 
iPadu. Aplikace Škola automaticky nahraje na boční panel hodiny, které už máte 
v Apple School Manageru nastavené.  

Jestli chcete přidat vlastní hodiny, klepněte na         . 
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Zadejte název a pak zvolte barvu a ikonu, která bude hodinu symbolizovat. 
Klepněte na Studenti a přidejte jména žáků.  

Během zadávání navrhuje aplikace Škola jména žáků, která můžete přidat. 
Klepněte na jméno, které chcete přidat. Můžete přidat jen žáky s existujícím 
spravovaným Apple ID,jejichž účty máte nastavené v Apple School Manageru.  
Po přidání všech žáků klepněte na Hotovo. 

Klepnutím na Přidat hodinu vytvořte hodinu s vybranými žáky a klepnutím na 
Hotovo pak nastavení hodin dokončete. Kdykoli budete potřebovat, můžete přidat 
další žáky. Nově přidanou hodinu uvidíte na bočním panelu. 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Vytvoření prvního zadání 
Aplikace Škola vám zjednodušuje každodenní práci tím, že umožňuje 
snadno vytvářet a rozdávat zadání, do kterých můžete přidat téměř 
cokoli – webové odkazy, PDFka, dokumenty a odkazy na aktivity 
v aplikacích. Taky se z ní dají posílat oznámení, připomínky nebo domácí 
úkoly. A žáci si můžou zobrazit zadání pro všechny hodiny, takže mají 
přehled o všech svých povinnostech. 

Na bočním panelu klepněte na hodinu, pro kterou zadání vytváříte. Na stránce 
téhle hodiny vidíte zadání, která už jste vytvořili. 

Klepnutím na        vytvořte nové zadání. 

Zadejte příjemce (můžete zvolit celou třídu, nebo konkrétní žáky), 
název a pokyny. Můžete taky zadat požadované datum odevzdání. 

Potom přidejte aktivitu, třeba webový odkaz na látku, kterou si mají žáci 
prostudovat, nebo soubor, který jim chcete zadat. Poznámka: Povinná jsou  
jenom pole pro příjemce a název, všechno ostatní je volitelné. 

Připravené zadání pak odešlete klepnutím na      . Nebo si uložte koncept 
a odešlete ho později. 
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Přidání aktivit v souborech 
S žáky můžete sdílet jakýkoli typ souboru – jednoduše cokoli, co budou 
k vypracování domácího úkolu potřebovat. Vzhledem k široké nabídce 
typů aktivit, které můžete do zadání přidat, se vaší tvořivosti při zadávání 
úkolů nekladou žádné meze. Stejně jako tvořivosti žáků při jejich 
vypracovávání. 

V novém zadání klepněte na Soubory. 

Pak si soubory projděte a klepněte na ten, který chcete přidat.  
Nebo si vedle aplikace Škola otevřete další aplikaci, třeba Soubory nebo Safari, 
a přetáhněte z ní do zadání požadované soubory nebo adresy URL. 

Opakováním těchto kroků můžete do zadání přidat různé aktivity a soubory.  
Až budete mít zadání připravené, klepněte na       .  
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Co uvidí žáci 

Zadání ze všech hodin vidí žáci na řídicím panelu, kde jsou uspořádaná  
podle termínu odevzdání. Mají tak přehled o všech svých povinnostech. 

Když chce žák začít na zadání pracovat, klepnutím ho otevře, přečte si vaše 
pokyny a dalším klepnutím přejde přímo na zadanou aktivitu. 

Aplikace Škola vám i žákům sdílené soubory na iCloud Drivu automaticky 
uspořádává. Tenhle příklad znázorňuje zadání s názvem „Integers“ (Celá čísla) 
v předmětu „Math“ (Matematika), do kterého byl přidán soubor s názvem 
„Integers Investigation Worksheet“. Když tohle zadání přiřadíte všem žákům ve 
třídě, stejně jako vy uvidí ve složce na iCloud Drivu následující cestu:  
Škola > Math Integers > Integers Investigation Worksheet. 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Spolupráce s žáky 
Prostřednictvím aplikace Škola můžete s žáky spolupracovat na zadáních 
v Pages, Numbers a Keynotu. Soubory, na kterých žáci pracují, můžete 
zobrazovat, upravovat, anotovat a dokonce do nich přidávat zvukový 
obsah. Můžete tak děti v reálném čase vést a pomáhat jim. 

Na souborech Pages, Numbers a Keynotu můžete v rámci zadání spolupracovat  
i s jednotlivci.  Klepněte na        a zvolte „Každý student může upravovat vlastní 
soubor“. Nebo soubor zadejte tak, aby na něm žáci pracovali ve skupině   

Spolupráci s žáky můžete zahájit taky přímo z Pages, Numbers nebo Keynotu. 
Klepněte na      , pak zvolte Sdílet a vyberte aplikaci Škola. Tak vytvoříte ve Škole 
nové zadání. 

 8



Co uvidí žáci 

Pokud jste soubor nasdíleli jednotlivě, uvidí každý žák svou vlastní kopii  
souboru. 

Napište žákům, ať sdílený dokument Pages, Numbers nebo Keynotu podle vašich 
pokynů zpracují a pak odevzdají pomocí tlačítka Odeslat.  

Po odevzdání už zadaný soubor nebudou moct upravovat. Pokud se ale 
rozhodnou, že chtějí ještě něco změnit, stačí, když odevzdání vrátí zpět a po 
provedení změn soubor odevzdají znovu. 

V zobrazení podrobností zadání nebo na iCloud Drivu můžete zkontrolovat,  
jak jsou jednotliví žáci s prací na sdíleném dokumentu daleko. 

V režimu spolupráce můžete jejich práci hodnotit v reálném čase přímo  
v dokumentech, na kterých pracují. Dokumenty můžete upravovat, anotovat je 
pomocí nástrojů na kreslení a dokonce do nich přidávat zvukový obsah. Když jste 
hotoví s kontrolou odevzdaných zadání, můžete je vrátit – jednotlivým žákům nebo 
celé třídě. Vrácená zadání pak můžou žáci znovu odevzdat, ale už je nemůžou 
upravovat. 

Když chcete nějaké zadání vrátit konkrétnímu žákovi, klepněte na   vedle jeho jména 
a pak klepněte na Vrátit studentovi. V případě vracení celé třídě zvolte možnost Vrátit 
studentům. 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Přidání aktivit v aplikacích 
Aplikace Škola žáky nasměruje na správné místo v aplikaci. 
Z podporovaných aplikací, které nabízí, vyberte obsah vhodný pro vaše 
osnovy, pak zvolte konkrétní aktivity v těchto aplikacích a nasdílejte je 
žákům. Ti se jedním klepnutím dostanou přímo do zvolené aktivity.  

V novém zadání klepněte na možnost Aktivita v aplikaci. 

Zobrazí se seznam aplikací, které máte na iPadu nainstalované, včetně těch, které 
umí zaznamenávat pokrok žáků. Zvolte aplikaci, která obsahuje aktivity vhodné pro 
učební cíle vašich žáků. 

Aktivitu můžete zadat i přímo z podporované aplikace. Když při procházení  
aplikace narazíte na vhodnou aktivitu, můžete ji prostřednictvím nabídky Sdílet 
použít v novém zadání v aplikaci Škola.  

 10



 Aktivity z aplikací se zobrazí v aplikaci Škola a můžete je nasdílet žákům.  

Zvolte aktivitu vhodnou pro vaše učební cíle. Až to budete mít, klepněte na Hotovo 
a klepnutím na       zadání odešlete. 

Co uvidí žáci 

Když žáci obdrží zadání s aktivitou, kterou jste vybrali, můžou  
jedním klepnutím na aktivitu v aplikaci Škola přejít přímo na požadované místo. 
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Zobrazení hodiny a pokroku žáků 
Pokud vaše instituce povolila v Apple School Manageru funkci 
zaznamenávání pokroku, můžete se podívat, jak si jednotliví žáci ve vašem 
předmětu celkově vedou, jak jsou daleko se svými úkoly a jak se jim 
obecně daří plnit zadané aktivity. 

Podle potřeby pak můžete výuku přizpůsobit potřebám jednotlivců – 
některým zadat náročnější úkol a jiným naopak s něčím pomoct. Aplikaci 
Škola můžete vy i žáci používat, i když vaše instituce tuto funkci nepovolí.  

Když chcete vidět, jak je třída s prací na zadaném úkolu daleko, přejděte na 
Poslední nebo klepněte na bočním panelu na název hodiny, pak na dolním panelu 
na   a zvolte Zadání. 

Zobrazení podrobností o zadání agreguje data pro všechny žáky ve třídě.  

Aplikace s podporou sledování pokroku automaticky odešlou informace o tom, jak 
jsou žáci daleko, jakmile žáci dokončí danou aktivitu. 
  

 12



Graf Všechny aktivity zobrazuje, kolik aktivit v zadání je nedokončených, kolik 
připravených ke kontrole a kolik čeká, až je žáci zkusí znova. 

Graf Údaje o studentovi ukazuje, jak jsou žáci daleko s aktivitami ve všech 
zadáních. Snadno tak zjistíte, komu by bylo dobré pomoct nebo naopak zadat 
něco složitějšího. 

Podrobnější obrázek o tom, jak si se zadanou aktivitou poradil konkrétní žák, 
získáte klepnutím na jeho jméno v seznamu. 

Dostupná data závisí na typu aktivity a zahrnují například čas strávený na aktivitě, 
procento dokončení, skóre dosažené v testu, použité nápovědy nebo počet 
získaných bodů. 

Až budete mít zkontrolovanou práci od všech žáků, klepněte na Označit vše jako 
zkontrolované. 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Přizpůsobení výuky jednotlivcům 
Škola je jedinečná tím, že vám na jednom místě zobrazuje všechny 
informace o konkrétním žákovi – v jeho zobrazení podrobností najdete 
veškeré informace o jeho pokroku v zadaných aktivitách podporovaných 
aplikací i přehled odevzdaných zadání. Na základě všech těchto informací 
o konkrétním žákovi můžete svá zadání přizpůsobit jeho specifickým 
potřebám. 

Když se chcete podívat na údaje o pokroku žáka ve všech zadáních v rámci určité 
hodiny, klepněte na dolním panelu na       a pak na bočním panelu zvolte jméno 
žáka. 

Svůj pokrok můžou v aplikaci sledovat i samotní žáci. Vždycky tak vidí, jestli je 
potřeba někde přidat. 

Klepnutím na        můžete přiřadit nové zadání právě zobrazenému žákovi nebo 
klepnutím na Zobrazit zadání můžete pokračovat v práci na předchozím zadání.  

Díky údajům o pokroku v aplikaci Škola máte přehled o tom, kdo by měl nějakou aktivitu 
zkusit znova nebo kdo by potřeboval trochu víc času, i když už jste odevzdávání 
ukončili.  

Jestli už žáci zadání odevzdali ke kontrole, klepněte na       , pak na Požádat o nový 
pokus, zadejte pokyny a klepněte na       .  

Jestli žáci nestihli zadání dokončit v časovém limitu (je ve stavu Nedokončeno), 
klepněte na       a pak na Umožnit dokončení. 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Další možnosti zadání 
 Škola nabízí i řadu dalších možností práce se zadáními. Dejte žákům na 
výběr, jak chtějí prokázat splnění úkolu. Naskenujte papírové listy, ať je 
můžete zařadit do svých digitálních postupů. Multitaskingem v iPadOS si 
zjednodušte práci při vytváření zadání. Hlídejte si, která zadání byla 
odevzdána po termínu. Vraťte zadání žákovi a vyzvěte ho, ať se ho pokusí 
vypracovat znova. Ukončete odevzdávání.   

K zadáním můžete přidat požadavek, aby žáci odevzdali soubor ve formátu dle 
vlastního uvážení, kterým prokážou, co se naučili.  

Když vytvoříte nové zadání, klepněte na Požadovat odevzdání, potom klepněte na 
Bez názvu # a zadejte název aktivity.  Po dokončení klepněte na       .    

Žáci můžou práci odevzdávat v aplikaci Škola nebo pomocí tlačítka Sdílet přímo 
z aplikace, ve které pracují. Můžou odevzdávat soubory aplikací, soubory, na 
kterých spolupracují s ostatními, PDFka, fotky i videa. 

Žáci můžou třeba vytvořit soubor v Pages na iPadu, pak klepnout na      , zvolit 
Sdílet, vybrat aplikaci Škola a pak vybrat hodinu a zadání, kde soubor odevzdají. 
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Skener dokumentů integrovaný v aplikaci Škola vám pomůže zařadit papírové listy 
a fyzické předměty do digitálních postupů.  

Vytvořte nové zadání, klepněte na Naskenovat dokumenty a umístěte dokument 
do záběru fotoaparátu zařízení. Použijte automatický režim nebo dokument 
naskenujte ručně. Přetažením rohů upravte velikost a pak klepněte na Uchovat 
sken. 

Pokračujte skenováním dalších stránek dokumentu a nakonec klepněte na Uložit. 
Klepněte na Bez názvu # a zadejte název naskenovaného dokumentu.  
Po dokončení klepněte na   .  

Škola vytvoří z naskenovaného dokumentu PDF soubor. Když žáci dostanou 
zadání, můžou PDFko anotovat a pak odevzdat. A pokud to zadání vyžaduje, 
můžou něco vytvořit na papír a svůj výtvor pak naskenovat k odevzdání.  
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Pomocí multitaskingu na iPadu si do zadání snadno přetáhnou jakýkoli soubor 
nebo adresu URL. Přejetím od dolního okraje obrazovky směrem nahoru otevřou 
Dock, podrží prst na aplikaci, třeba Soubory, a pak jednoduše vyberou kterýkoli 
z naposledy použitých souborů. Soubor, který chtějí sdílet, pak stačí přetáhnout.  

Aplikaci si taky můžete přetažením z Docku dát vedle aplikace Škola a pak z ní do 
aplikace Škola přetáhnout libovolný soubor nebo adresu URL. 

 
Když u zadání nastavíte datum odevzdání, můžou žáci odevzdat, co dokončili, 
a jejich pokrok zůstane zaznamenaný i po uplynutí data odevzdání. Úkoly 
odevzdané po termínu jsou označené jako pozdě odevzdané.  

Když se rozhodnete, že už další vypracované úkoly přijímat nebudete, můžete 
odevzdávání ukončit. Žáci už nebudou moct nic nového odevzdávat ani provádět 
změny a u zadání se zastaví zaznamenávání pokroku. 

Jestli chcete zadání upravit, duplikovat, označit jako oblíbené, odstranit nebo u něj 
ukončit odevzdávání, klepněte na       . Když zadání odstraníte, smaže se z aplikace 
Škola i s údaji o pokroku. Dokumenty budou dál k dispozici v aplikaci Soubory.  

Když žáci dokončili práci na zadaných aktivitách a vy jste si prošli jejich pokrok, 
zkontrolovali odevzdanou práci a zadání už nepotřebujete, můžete ho označit za 
dokončené. Z aplikace Škola pak zmizí všechny zbývající požadavky na dokončení, 
kopie všech souborů v zadání se vrátí žákům a v zobrazení Dokončeno se uloží 
kopie zadání jen k prohlížení. Když zadání označíte jako dokončené nebo ho 
odstraníte, nedá se to vzít zpět. 
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Ochrana soukromí 
Apple klade velký důraz na ochranu soukromí žáků i učitelů. 
Zaznamenávání pokroku žáků v aplikaci Škola si musí škola výslovně 
zapnout v Apple School Manageru. Pokrok žáků se zaznamenává jenom 
u aktivit, které zadáte a které žáci dokončí v rámci školou poskytnutých 
spravovaných Apple ID. Pokud například zadáte žákovi, aby si přečetl 
předmluvu ke hře Romeo a Julie v aplikaci Knihy, kde má rozečtenou knihu  
Velký Gatsby, zobrazuje se vám i žákovi pokrok jenom pro tuto předmluvu, 
jinými slovy jenom pro zadanou četbu. Veškeré údaje žáků jsou šifrované – 
během přenosu i v úložišti. Aplikaci Škola můžete používat, i když vaše 
instituce tuto funkci nepovolí. Aby bylo sledování pokroku transparentní, 
vždycky se žákům zobrazuje oznámení, že se jejich pokrok zaznamenává. 

Nastavení aplikace Škola 
Požádejte pracovníky vašeho IT oddělení, ať vám podle následujících 
kroků aplikaci Škola nastaví. Můžete jim poslat odkaz na tuto  
příručku v PDF. 

1. Zaregistrujte si nebo přejděte na Apple School Manager. 

2. Vytvořte pro učitele a žáky spravovaná Apple ID – pomocí federovaného 
ověřování, SFTP, SIS nebo ručně. 

3. Nastavte v Apple School Manageru hodiny nebo povolte učitelům, aby 
si je nastavili sami. 

4. V části Aplikace a knihy v Apple School Manageru si stáhněte aplikaci 
Škola. 

5. Povolte v Apple School Manageru pro vaši organizaci sledování pokroku 
žáků. 

Materiály 
Uživatelská příručka Školy pro učitele 

Uživatelská příručka Školy pro studenty 

Uživatelská příručka Apple School Manageru 

Ochrana osobních údajů a zabezpečení v produktech Apple ve školství 
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https://www.apple.com/cz/education/docs/get-setup-for-schoolwork.pdf
https://support.apple.com/guide/schoolwork-teacher/welcome/ios
https://support.apple.com/guide/schoolwork-student/welcome/ios
https://support.apple.com/guide/apple-school-manager/
https://support.apple.com/cs-cz/HT208525

