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Portál zastupitele a Rok v obci
V rámci nabídky webu www.portalzastupitele.cz a www.rokvobci.cz jsme pro Vás připravili
hned několik novinek jako jsou návody na přihlášení, návod na reset hesla, nové aktivity
vložené na portále. Detailní popis novinek Vám představujeme níže.
Jakým způsobem se přihlásit na portál zastupitele?
- V rámci možnosti přihlášení na webovou stránku www.portalzastupitele.cz jsme pro
Vás připravili aktuální verzi návodu jakým způsobem se přihlásit do portálu
zastupitele.
- Součástí návodů na registraci byl pak i videonávod, který jsme pro Vás natočili.
Videonávod Vás provede způsobem registrace na portálu zastupitele od A do Z.
Samotný videonávod je zveřejněný na tomto odkaze.
Jak na zapomenuté heslo na portálu zastupitele nebo webu rok v obci?
- Nejprve je třeba si uvědomit, že uživatelské jméno a heslo na web www.rokvobci.cz
a www.portalzastupitele.cz je totožné, respektive na web www.portalzastupitele.cz
se přihlašujete pomocí hesla, které jste zadali na webu www.rokvobci.cz. Samotný
reset hesla je jednoduchý, za účelem usnadnění tohoto procesu jsme pro uživatele
zveřejnili na této adrese jednoduchý videnávod, který provází procesem resetování
hesla.
Jak se přihlásit do kurzu na portálu zastupitele?
- Součástí videonávodu, na který jsme odkazovalina výše jako návod „Jak se přihlásit
na portál zastupitele“ je pak také návod na samotnou registraci do probíhajícího
kurzu Online večerní kurz. Na kurz se účastníci registrují právě skrze web
www.portalzastupitele.cz. Samotný videnávod je pak zveřejněný na této adrese.
Proběhlý online večerní kurz
- V rámci online večerního kurzu, který proběhl na platformě Microsoft Teams se
objevila celáý řada dotazů spojená s přihlášením do dané místnosti na platformě MS
Teams. Za tímto účelem jsme pro Vás připravili jednoduchý návod, který Vás provede
daným přihlášením od začátku až do konce. Návod na přihlášení na do místnosti na
online večerní kurz je zveřejněn na tomto odkaze a byl distribuován všem
účastníkům online večerního kurzu.
Webinář 11. 12. 2020
- 11. 12. 2020 od 9.30 proběhl na YouTube kanále SMSČR education námi vysílaný
webinář na téma Doba distanční výuky a nových výzev pro školy a jejich zřizovatele.
YT záznam je dostupný na této adrese. Samotný webinář včetně prezentace
z webináře je pak také zveřejněný na portále zastupitele v záložce ON-LINE
VZDĚLÁVÁNÍ v sekci Webináře.
Projekt "Vzdělávání zástupců a zaměstnanců obcí I. typu 2018 – 21", reg.č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0010271
je spolufinancován z EU

Elektronický zpravodaj dobré praxe
- Na webu portál zastupitele byl zveřejněn nový elektronický zpravodaj dobré praxe
pod názvem Zpravodaj 4_2020, který je ke stažení v záložce ON-LINE VZDĚLÁVÁNÍ
v sekci Elektronický zpravodaj dobré praxe.

E-learning
V rámci on-line večerního kurzu pro zástupce obcí I. typu jsme opět otevřeli e-learning na
adrese https://elearning2.rokvobci.cz/. Vzhledem k velkému množství dotazů ohledně
způsobu registrace a vyplňování e-learningu jsme si pro Vás připravili hned dva návody,
které Vás provedou způsobem přihlášení a vyplňování e-learningu.
Jak se registrovat a přihlásit do e-learningu?
- Na tuto otázku Vám odpoví náš textový návod, který jsme jednak zveřejnili
v samotném prostředí e-learningu, ale také na této adrese.
- Pro ty z Vás, kteří mají raději audiovizuální návod, jsme pak natočili videonávod,
který Vás provede registrací a samotným e-learningem. Videonávod je zveřejněný na
této adrese.
Nejčastěji kladené dotazy
- Přihlašovací údaje do e-learningu
o Uživatelské jméno a heslo do aplikace e-learning je stejné, jako uživatelské
jméno a heslo do webu www.rokvobci.cz, respektive
www.portalzastupitele.cz.
- Reset hesla do e-learningu
o Heslo lze resetovat jednak přímo skrze e-learning (tuto možnost však
nedoporučujeme, jelikož reset trvá delší dobu), nebo skrze web
www.rokvobci.cz, jelikož e-learning využívá stejných přihlašovacích údajů
uživatelů. Pokud vám nepřišel email s instrukcemi ohledně resetu hesla,
zkontrolujte, prosím, Váš spam, případně kontaktujte technickou podporu.
Kontakt na technickou podporu: hinda@smscr.cz
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