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Co je to Hausaufgabentracking? 

• Hausaufgabentracking je novou funkcí portálu Hueber interaktiv, díky které můžete 
sledovat práci Vašich žáků. 

• Sledování domácích úkolů probíhá pomocí přehledných tabulek a grafů. 

• K dispozici máte přehled o výsledcích jednotlivých žáků i celé třídy. 
 

Založení učitelského konta 

• Založení učitelského konta / Institutionskonto je podmínkou pro sledování 
domácích úkolů. 

Jak na to? 

• Při registraci, nebo … 

• pomocí upgradování svého osobního konta / Einzelnutzerkonto. 

 

Založení třídy 

• Tak jako jsou žáci ve školách rozděleni do tříd, tak také zde mají žáci samostatné 
třídy.  

• Každá třída je jedinečná a přístupná pouze pro vybrané žáky. 

Založení ve 3 krocích: 

• Schülerzugänge 

• Klasse benennen  

• Klasse erzeugen 

 

Pozvání žáků do třídy 

• Do třídy pozvete žáky pomocí unikátního kódu. 

• Kód je platný po celou dobu fungování třídy. 

• Je možné vygenerovat nový kód, který ale pak musíte rozeslat všem žákům ve třídě. 
Původní kód se tímto stává neplatný! 

Pozvání ve 3 krocích: 

• vpravo nahoře kliknete na Klassencode 

• zkopírujete kód 

• přepošlete ho žákům 

Potvrzení vstupu do třídy 

• Pro dokončení vstupu žáka do třídy, potvrdíte žákovu žádost na stránce třídy 
pomocí tlačítka „Freigeben“. 

 

Vstup žáka do třídy – žákovské konto 

• Žák, který dostal od svého učitele kód třídy / Klassencode, nyní tento kód vloží do 
svého osobního konta. 

Jak na to? 
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• žák se přihlásí 

• vloží kód do pole „Code Einlösen“ (stejně jako vkládá kód knihy) 

• potvrdí vyskakovací okno 

• počká, až mu učitel potvrdí vstup do třídy 

 

Kontrola domácích úkolů 

• Od této chvíle vidíte učebnice jednotlivých žáků, které mají aktivované ve svých 
Klassenregálech. 

• Počínaje přihlášením do třídy se bude zobrazovat přehled o cvičeních, které žák ve 
svých učebnicích vypracoval.  

• Pozor! Cvičení, která žák vypracoval před přihlášením do třídy, se nebudou v grafech 
zobrazovat. 

Jak získat přehled o výsledcích celé třídy? 

• Sledovat postup Vašich žáků nemusíte pouze jednotlivě, ale také v kontextu celé 
třídy. 

• K dispozici je několik přehledných tabulek, které Vám ukáží výsledky celé třídy 
přehledně na jedné obrazovce. 

• Vstup přes záložku – Auswertung 

 

Vložení nového titulu do Institutionskonta 

• Knihy, které jste si do svého regálu vložil/a před upgradováním Vašeho konta na 
Institutionskonto, jsou Vám k dispozici i nadále! 

• Pokud chcete vložit nový kód, postupujete jako doposud přes tlačítko  
„Code einlösen“ 

• Kniha se zobrazí v záložce „Verfügbare Produkte“ odkud ji pomocí tlačítka „In mein 
Regal“ přesunete do svého regálu. 

 

Kde najít aktuální informace? 

• http://go.Hueber.de/interaktivanleitung 

 

http://go.hueber.de/interaktivanleitung

