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Práce s domácími úkoly z pohledu žáka 

Domácí úkoly jsou ve ŠkoleOnLine velice efektivním “offline” způsobem komunikace učitele a žáka.  

Tento návod slouží pro žáky a jejich zákonné zástupce jako pomůcka při práci se zadáním vypracování 
domácího úkolu. Ukazuje, že vypracování je možné zapisovat, popř. přikládat přílohy, PRŮBĚŽNĚ a odeslat k 
vyhodnocení až ve chvíli, kdy je vše hotovo. 

1. Zadání textu úkolu nebo přidání přílohy 

Po výběru úkolu ze seznamu a jeho zobrazení ( ) se na obrazovce zobrazí text zadání úkolu 
popř. i s přiloženým souborem. Zadání textu úkolu nebo přidání přílohy je možné po kliknutí na záložku 
“Vypracování” nebo na tlačítko “Odevzdat úkol”. 

 
2. Uložit úkol jako ROZPRACOVANÝ 

Této možnosti je možné využít, jestliže potřebujeme postupně zadávat několik 
vypracovaných úkolů (např. každý den jiné cvičení) nebo z jiného důvodu znovu 
upravovat vypracování než úkol odevzdáme. 

Co se stane, když klikneme na tlačítko “Uložit úkol jako rozpracovaný”? 
- text vypracování nebo příloha se uloží 
- úkol bude stále vidět v seznamu aktivních úkolů 
- ÚKOL SE NEODEŠLE UČITELI K HODNOCENÍ! 
- k úkolu se budeme moci vrátit a dopracovat ho 

- přidat nebo opravit text 
- přidat nebo smazat přílohu 

 



3. Uložit a odevzdat úkol k hodnocení 

Jestliže už je text vypracování úkolu kompletní popř. přidané všechny přílohy, můžeme úkol ukončit a 
odeslat učiteli. 

Co se stane, když klikneme na tlačítko “Uložit a odevzdat úkol jako hotový”? 
- text vypracování nebo příloha se uloží 
- úkol již nebude vidět v seznamu aktivních úkolů 
- ÚKOL SE ODEŠLE UČITELI K HODNOCENÍ! 
- již nebude možné úkol upravovat! 

 

4. Vrácení úkolu 

Učitel při kontrole vypracování úkolu může žákovi úkol VRÁTIT. Tuto možnost může použít z různých 
důvodů: 

- žák nezapsal kompletní řešení úkolu 
- žák má v úkole chybu, kterou by měl opravit 
- žák úkol odevzdal předčasně nebo omylem (je o tom potřeba učiteli poslat zprávu) 

Pak najdeme úkol opět v seznamu aktivních úkolů se stavem “Vráceno”. Pak je možné 
tento úkol znovu upravovat! 

 
 


