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I. REGISTRACE ŠKOLY A ZALOŽENÍ PROFILU UČITELE 

1. Zadejte do webového prohlížeče stránku www.etwinning.net/cz. 

2. Klikněte na tlačítko „PŘIHLÁŠENÍ NEBO REGISTRACE“ v pravém horním rohu. 

 

3. Klikněte na větu „VYTVOŘTE SI HO“ dole uprostřed. 

 

  

http://www.etwinning.net/cz
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4. Z nabídky vyberte zemi, ve které se nachází škola, pro kterou chcete profil vytvořit. 
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5. Vyplňte požadované údaje. Třetí řádek odshora se ptá na Vaší funkci ve škole – nabízí tyto možnosti: ICT 

koordinátor, Knihovník, Pedagogický poradce, Poradce pro volbu povolání, Student Teacher, Učitel, Ředitel 

školy, Školní psycholog. 

 

6. Na Vámi zadanou e-mailovou adresu následně přijde potvrzovací e-mail, pomocí kterého svůj účet 

aktivujete. 

7. Jakmile budete mít profil založený, můžete se do platformy přihlásit. Postup je popsán v bodech 1, 2 a 3 

této kapitoly (místo tvorby účtu se přihlaste, a to pomocí Vámi zvolených přihlašovacích údajů). 

8. Pro pokročilá nastavení profilu je nutné přejít na eTwinning Live, a to pomocí tlačítka „PŘEJÍT NA 

ETWINNING LIVE“, které se objeví v pravém horním rohu poté, co kliknete na své jméno. Vaše jméno se 

nachází místo políčka „PŘIHLÁŠENÍ NEBO REGISTRACE“ v pravém horním rohu.  

 

9. Na hlavní stránce eTwinningu Live je v pravém horním rohu tlačítko v podobě ikony „člověka“ umožňující 

zobrazit Váš profil a Vaše aktivity v rámci platformy eTwinning. Také se zde nachází tlačítko “UPRAVIT 

VLASTNÍ ÚČET“. Pomocí této funkce můžete editovat svůj profil.  
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10. Nastavení umožňuje upravovat osobní údaje (změna hesla, 

vložení několika informací o Vás; vložení odkazů na Vaše sociální 

sítě apod.); dále je možné vkládat obrázky; upravit informace o Vaší 

roli ve škole (zadat věkovou úroveň žáků, které vyučujete; 

předměty, které vyučujete apod.); zadat Vaše zájmy, které se týkají 

možných projektů a také je možné nastavit soukromí. Poslední 

možnost z této nabídky, tedy „SOUKROMÍ A BEZPEČNOST“ také 

umožňuje deaktivovat profil. Deaktivace profilu znamená, že Váš 

profil nebudou moci ostatní uživatele eTwinningu vyhledat. 

Jakmile budete chtít v rámci platformy pokračovat, kdykoli si 

můžete profil opět aktivovat. Také jsou zde poskytnuty informace, 

jak postupovat v případě odstranění účtu. 
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II. ZALOŽENÍ NOVÉHO PROJEKTU 

1. V záhlaví stránky eTwinning Live klikněte na záložku „PROJEKTY“. 

 

2. Následně klikněte na tlačítko „VYTVOŘIT PROJEKT“. Toto tlačítko 

se nachází v levém sloupci možností. 

3. Prvním krokem je volba školy, se kterou chcete projekt zahájit. Tato možnost je zařazena zejména pro ty 

uživatele eTwinningu, kteří působí zároveň na více školách. Zvolte Vaši školu a pokračujte pomocí tlačítka 

„DALŠÍ KROK“. 

 

4. Dále je nutné zvolit partnera projektu. Již před zadáním projektu tedy musíte mít vybranou osobu, která 

s Vámi projekt spoluzaloží.  
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5. Poté je potřeba zadat základní informace o plánovaném projektu. Zadejte název projektu; stručně jej 

popište; uveďte jazyky, kterými v rámci projektu mohou účastníci komunikovat; zadejte věkové rozmezí 

žáků a jejich předpokládaný počet; dále vyberte z možností ty předměty, kterých se Váš projekt týká; poté 

formulujte cíle Vašeho projektu, postup práce a očekávané výsledky. Poté klikněte na tlačítko „NÁHLED“. 
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6. Před definitivním založením projektu a sdílením jej na platformu je Vám zobrazen náhled. Jste-li se 

zadáním Vašeho projektu spokojeni, klikněte na tlačítko „ODESLAT“. Pokud tomu tak není, můžete projekt 

ještě editovat, a to pomocí tlačítka „ZMĚNIT“. 
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III. VYHLEDÁVÁNÍ PROJEKTŮ JINÝCH ŠKOL 

1. V záhlaví stránky eTwinning Live klikněte na záložku „PROJEKTY“. 

 

2. Do vyhledávače napište, co hledáte. Můžete 

zadat klíčové slovo projektu, nebo například místo. 

Poté klikněte na tlačítko „HLEDAT“. Chcete-li zadat 

určité parametry hledaného projektu, aby byly 

výsledky vyhledávače přesnější, klikněte na ikonu 

lupy „POTŘEBUJETE ROZŠÍŘENÉ VYHLEDÁVÁNÍ?“. 

3. V rozšířeném vyhledávání můžete z připravené 

nabídky zvolit jakých předmětů by se Vámi hledaný 

projekt měl týkat, v jakém jazyce by měl probíhat 

a pro jakou věkovou skupinu žáků by měl být 

určen. 
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IV. ZALOŽENÍ PROFILU ŽÁKA 

1. Pro založení profilu žáka je nutné přejít z eTwinning Live na eTwinning TwinSpace, a to pomocí tlačítka 

„MOJE TWINSPACE“, které se nachází v záhlaví. 

 

2. Poté kliknutí na tlačítko „MOJE TWINSPACE“ opakujte. Zobrazí se Vám nabídka projektů, do kterých jste 

zapojen/a. Zvolte, který projekt chcete editovat. 

 

3. Následně v záhlaví zvolte záložku „ČLENOVÉ“.  

 

4. Profily žáků založíte pomocí tlačítka 

„POZVAT ČLENY“. 

 

5. Z nabízených možností zvolte políčko „ŽÁCI“. 
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6. Profil žákům vytvoříte pomocí zadání jejich křestního jména a příjmení1 pod nadpis Noví žáci. Pomocí 

ikony „plus“ můžete zadat více žáků najednou. Jakmile údaje zadáte, klikněte na tlačítko „OVĚŘIT“. (Pro 

případné budoucí projekty není potřeba žákům vytvářet profil znovu. Stačí žáky do takového projektu pozvat 

pomocí jejich uživatelského jména.) 

 

7. Uživatelské jméno žákovi vytvoří platforma eTwinning sama. Jeho podoba je jméno.příjmení. V případě 

shody jmen více žáků je uživatelské jméno doplněno číslem. Heslo volíte žákům vy. Jako poslední krok je 

potřeba vybrat pro žáka roli. Role účastníka má omezené pravomoci, naopak žák v roli administrátora může 

například zakládat fóra apod. Máte-li údaje zadané, klikněte na tlačítko „ČLENOVÉ“ vpravo v záhlaví stránky. 

 

8. Poté znovu klikněte na záložku 

„ČLENOVÉ“ (viz bod 3 této kapitoly). Žáka 

můžete vyhledat pomocí vyhledávače. Zde 

je možné pomocí ikony „koš“ žákův profil 

smazat, nebo mu pomocí ikony „tužka“ 

nastavit nové heslo. 

  

 
1 Pro potřeby tohoto návodu byl vytvořen profil pro smyšleného žáka, který byl pojmenován Jiří Veselý. 
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9. Pokud kliknete na žákovo jméno, objeví se Vám stránka, kde můžete žákovi zaslat zprávu. Zprávu odešlete 

pomocí tlačítka „PUBLIKOVAT“.  
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V. EDITACE PROFILU ŽÁKA  

1. Instruujte žáky, aby do webového prohlížeče zadali stránku https://twinspace.etwinning.net/login. Zde 

se žáci mohou ke svému účtu přihlásit pomocí svých přihlašovacích údajů. 

 

2. Poté je potřeba, aby žák použil ikonu „člověka“, která se nachází v pravém horním rohu. 

 

3. Do nastavení profilu se žák dostane pomocí tlačítka „UPRAVIT PROFIL“.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://twinspace.etwinning.net/login
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4. Žák může publikovat základní informace o své osobě a také zde může zadat profilový obrázek.  
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VI. NAHRÁVÁNÍ MATERIÁLŮ K PROJEKTU 

1. Pro nahrávání materiálu k projektu je nutné přejít z eTwinning Live na eTwinning TwinSpace, viz bod 1 

kapitoly IV. Do editace projektu, kterému se chcete věnovat, vstupte podle bodu 2 kapitoly IV. 

2. Následně v záhlaví zvolte záložku „MATERIÁLY“. 

 

3. K projektu je možné vkládat obrázky, videa nebo jiné soubory (například powerpointové prezentace 

apod.). Videa není možné vkládat přímo na eTwinning, je potřeba je nejprve uveřejnit na síti Youtube, Vimeo 

anebo DailyMotion. Na platformu eTwinning se následně nahrává URL tohoto videa. 
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VII. FÓRUM PROJEKTU 

1. Pro založení diskuse ve fóru daného projektu je potřeba přejít z eTwinning Live na eTwinning TwinSpace, 

viz bod 1 kapitoly IV. Do editace projektu, kterému se chcete věnovat, vstupte podle bodu 2 kapitoly IV. 

2. Následně v záhlaví zvolte záložku „FÓRUM“. 

 

3. Poté vytvořte diskusi pomocí tlačítka „VYTVOŘIT 

DISKUSI“. 

 

 

 

 

4. Aby bylo možné diskusi zadat, musí mít diskuse svůj název a popis. Máte-li informace zadané, klikněte 

na tlačítko „ODESLAT“. 

 

5. Poté, opět v záložce „FÓRUM“, klikněte na Vámi 

právě vytvořenou diskusi. Zde je také možné diskusi 

pomocí ikony „tužka“ editovat nebo pomocí „koš“ 

smazat. 
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6. Následně je potřeba založit vlákno diskuse. K tom slouží tlačítko „ZALOŽIT VLÁKNO“. 

 

7. I vlákno (stejně jako diskuse), musí 

mít zadaný svůj název a popis. Před 

odesláním informací můžete využít 

tlačítko „NÁHLED“ zadané informace 

si zobrazit. Jste-li s výsledkem 

spokojení, klikněte na tlačítko 

„ODESLAT“. 

 

 

 

 

 

 

 

8. Samotná diskuse se odehrává v rámci vlákna. Klikněte na název Vámi zadaného vlákna. 

 



19 
 

9. Poté je již možné na vlákno odpovídat. Text odpovědi může být formátován (zvýraznění textu, zarovnání 

do bloku, odrážky). Dále je možné přidat hypertextový odkaz, obrázky, videa nebo jiné soubory. I zde je 

možnost svou odpověď před odesláním nejprve zobrazit (tlačítka „NÁHLED“ a „ODESLAT“). 

 


