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Správce souborů
Úroveň A
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Cíl: Zpřístupnit studentům studijní materiály.

Postup:
zadejte do prohlížeče adresu „is.muni.cz“

klikněte na odkaz „Osobní administrativa Informačního

systému MU“
zadejte své uživatelské jméno a heslo


Hotovo za 10 minut.

Zpřístupnit studentům můžete
neomezeně mnoho výukových materiálů
libovolného formátu (nejčastěji soubory
psané ve Wordu a prezentace). Soubor se
musí nacházet na počítači, ze kterého se
přihlašujete do IS nebo na paměťovém
zařízení k němu připojenému.

Pokud jste se nezmýlili, úspěšně jste se přihlásili do IS MU.

v levé liště klikněte na odkaz „Učitel“

zkontrolujte, zda máte správné období

vyberte předmět

Jste v Záznamníku učitele zvoleného předmětu.

klikněte na odkaz „Manipulace se studijními materiály“ v sekci „Studijní materiály“

Jste ve Správci souborů, ve složce Studijní materiály zvoleného předmětu.

ve správci souborů klikněte na „Operace“, rozbalí se roleta s kompletní nabídkou operací

vyberete operaci „Nahrát soubor“

soubor vyhledejte na svém počítači

vložte ho kliknutím na tlačítko „Zavést“

Pokud systém potvrdil uložení, soubor jste úspěšně vložili.
Nahráli jste soubor úspěšně do IS MU?
Měli byste se přesvědčit, že soubor je studentům přístupný, případně k němu omezit přístup.

v řádku u souboru najděte ikonu montážního klíče

kliknutím na klíč v tabulce zjistíte, kdo má právo soubor číst

Rozbalí se menu Změnit práva a atributy jednotlivě.

kliknutím na odkaz „Změnit právo číst na studenti předmětu v období (následuje kód předmětu a období)“
proveďte změnu práva číst

Pokud systém potvrdil uložení, právo číst jste úspěšně změnili.
Zapamatujte si postup klikání
Konec postupu.

Vložení souboru

Jestliže jste návod vyzkoušeli, došli až sem a nenastaly žádné komplikace,
zpřístupnili jste studentům v IS MU požadovaný výukový materiál.
Gratulujeme!
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přihlášení do IS MU
Učitel
výběr předmětu
Manipulace se studijními materiály
Operace
Nahrát soubor
vyhledání souboru na počítači
tlačítko Zavést

Změna práva číst

Jak to vidí student? Kde studijní materiály najde?
Student nalezne studijní materiály v IS MU:
odkaz „Student“ → odkaz „Studijní materiály (e-learning)“

1. ikona montážního klíče souboru
2. Práva
3. Změnit právo číst na studenti
předmětu v období

Nedosáhli jste cíle? Netrapte se a napište nám, rádi Vám pomůžeme: etech@fi.muni.cz
Rozcestník pro e-learning na MU naleznete na adrese http://is.muni.cz/elportal

