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Předností e-learningových kurzů je, že je můžete studovat a plnit kdykoliv a kdekoliv 

podle vlastního uvážení. Přístup k e-learningu máte 24 hodin denně, potřebujete k tomu 

jen internetové připojení a vhodné zařízení (počítač, tablet). Pro spuštění některých 

studijních materiálů je třeba mít vhodné programy (Adobe Reader, Adobe Flash Player). 

Pokud by Vám v prohlížeči kurz nešel spustit, zkuste to v jiném (Google Chrom, Mozilla 

Firefox, Internet Explorer).  

 

PŘIHLÁŠENÍ DO E-LEARNINGU 

Do internetového prohlížeče zadejte adresu: http://elearning.crsp.cz/ 

Svůj uživatelský profil máte již založený, přístupové údaje (uživatelské jméno a heslo) 
by Vám měly být zaslány koordinátorkou e-learningového vzdělávání na Vámi uvedený 
email. 
 
Do e-learningu se přihlásíte přes ikonku „Přihlásit se“ v pravém horním rohu úvodní 
obrazovky.  
V případě, že jste zapomněli své přístupové údaje, postupujte podle návodu po kliknutí 

na „Zapomněli jste své uživatelské jméno či heslo?“.  

Obr. 1 Přihlášení do e-learningu 
 

 

http://elearning.crsp.cz/
http://elearning.crsp.cz/login/forgot_password.php
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ÚPRAVA PROFILU A ODHLÁŠENÍ 

V pravém horním rohu obrazovky najdete informace o svém přihlášení. Z e-learningu se vždy 

odhlásíte tlačítkem kliknutím na šipku vedle svého jména a „Odhlásit se“.  

Kliknutím na šipku a „Profil“ se dostanete do svého profilu, který si můžete jednoduše 

upravovat. Kliknutím na ozubené kolečko vpravo můžete změnit heslo, jazyk, upravit či doplnit 

osobní údaje, nastavit zasílání emailů či přidat profilovou fotku.  

Zpět na úvodní stranu se vždy dostanete kliknutím na „Titulní stránka“ v menu vlevo nahoře.  

 

  

Obr. 2 Úprava profilu 
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ÚVODNÍ STRANA  

Po přihlášení se dostanete na nástěnku, na které jsou zobrazeny všechny kurzy, do kterých jste 

přihlášeni, společně s procenty splnění konkrétního kurzu.  

Obr. 3 Nástěnka 

Kliknout si můžete také na Titulní stranu, kde najdete přehled všech vydaných kurzů. 

U každého kurzu je krátká anotace popisující, na co je kurz zaměřený.  

Obr. 4 Úvodní strana e-learningu 
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Do kurzu vstoupíte kliknutím na jeho název. Pokud jste do kurzu již zapsaní (od koordinátora), 

dostanete se přímo dovnitř. Pokud nemáte do kurzu přístup a domníváte se, že byste ho měli 

mít, obraťte se na koordinátora e-learningu.  

Na Titulní straně naleznete také Aktuality, kde se zobrazují nové informace o kurzech.  

  



   

 
5 

 

JAK PRACOVAT V KURZU 

Po vstoupení do kurzu se Vám na jedné stránce zobrazí celý obsah kurzu.  

1. Navigační lišta – zobrazuje, kde se právě nacházíte, kliknutím na jednotlivé položky se 

lze rychle vracet zpět na osnovu témat nebo na úvodní stránku. 

2. Informace o kurzu – Hned pod novinkami jsou k dispozici informace o kurzu, které si 

pečlivě pročtěte. Dozvíte se, jakým způsobem postupovat při studiu daného kurzu.  

3. Témata kurzu 

4. Studijní materiály, testy, videa, odkazy. Vše si otevřete kliknutím na název.  

5. Políčko kontrolující průchod studiem – materiál, u kterého se zobrazuje toto políčko, je 

pro splnění kurzu povinný, vychází z něho také závěrečný test. Políčko se automaticky 

zaškrtne po prostudování materiálu či splnění testu.  

Po prvním vstupu do kurzu se Vám zobrazí jednotlivá témata kurzu, ale ne hned všechny 

dostupné materiály. V kurzu je nastavený průchod studiem tak, že se následující povinný studijní 

materiál zpřístupní až po prostudování předešlých povinných materiálů. Držte se proto pokynů 

u materiálů a nepřeskakujte. Závěrečný test a zpětná vazba se otevřou až po prostudování všech 

povinných materiálů.  
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Obr. 5 Náhled na kurz 

Obr. 4 Náhled na kurz 

 

Obr. 4 Náhled na kurz 
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JAK PRACOVAT S TESTY 

Každý kurz obsahuje minimálně jeden závěrečný test a většinou také několik testů cvičných.  

Cvičné testy slouží k procvičení studované látky, není nutné je složit bez chyby a je možné je 

vyplňovat opakovaně.  

Závěrečný test je složen z otázek ze cvičných testů. Je nutné ho vyplnit bez chyby, na jeho 

složení máte také neomezený počet pokusů i času. Při každém pokusu se vygeneruje nová sada 

otázek z databanky (cvičných testů).  

Úvodní informace k testu si zobrazíte kliknutím na název testu v hlavní navigační liště.  

Obr. 6 Vstup do testu 

Vyplňování testu zahájíte tlačítkem „Pokusit se o zvládnutí testu“. Pokud se chcete 

k rozpracovanému testu vrátit později, klikněte na test a tlačítko „Pokračovat v posledním 

pokusu“. 

 V testu se pohybujete mezi jednotlivými otázkami pomocí tlačítka „Další“ nebo pomocí čísel 

otázek v navigaci testu. Otázky se Vám mohou zobrazit také všechny na jedné straně.  

 Obr. 7 Zahájení testu a pohyb mezi otázkami 
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Vyhodnocení testu a uložení výsledků proběhne až po kliknutí na tlačítko „Odeslat vše a 

ukončit pokus“ (na konci testu).  

Obr. 8 Uložení a odeslání testu 

Ihned po odeslání se zobrazí Vaše správné a špatné odpovědi. Jednotlivé otázky si zobrazíte opět 

tlačítkem „Další“, nebo se Vám zobrazí všechny na jedné straně. Prohlídku testu dokončíte 

tlačítkem „Dokončit prohlídku“, čímž si zobrazíte získané body a známku.  

Obr. 9 Dokončení testu 
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ZPĚTNÁ VAZBA KE KURZU 

Zpětnou vazbu na kurz vložíte skrze tlačítko „Přidat nové téma diskuse“.  

Obr. 10 Nová zpětná vazba 

Otevře se okno s formulářem, ve kterém je potřeba vyplnit předmět (vyplňte nejlépe své jméno) 

a zprávu (sem vepište zpětnou vazbu, přinejlepším odpovědi na výše uvedené otázky). Svoji 

zpětnou vazbu uložíte tlačítkem „Poslat do fóra“. 

Obr. 11 Vložení zpětné vazby 


