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Návod pre 
UČITEĽA 



Otvorte si stránku 
www.macmillaneducationeverywhere.com 
 
Pri prvej návšteve webu sa musíte 
zaregistrovať. Kliknite na tlačítko „Register“. 
 
Proces registrácie je vyžadovaný iba raz. 
Pokiaľ ste už boli v minulosti registrovaní na 
nejaký Macmillan online produkt, stačí sa 
zalogovať svojim User Name a Password.  
V tomto prípade kliknite na „Log in“ 

http://www.macmillaneducationeverywhere.com/


Vyberte možnosť Teacher Account. 
Vyberte krajinu: Slovakia. 
 
Potom kliknite na tlačítko Next. 



 
Do políčka zadajte svoje meno,  
priezvisko a e-mail. 
 
Kliknite na tlačítko Next. 



Zadajte si User name (Užívateľské 
meno), ktoré budete používať vždy, 
keď se budete prihlasovať (Log in) 
do Macmillan účtu. 
Meno nesmie obsahovať medzery 
ani špeciálne znaky, len písmená  
a číslice. Zadajte si ľahko 
zapamätateľné Username. 
 

Vytvorte si jedinečné Password 
(heslo) obsahujúce aspoň 12 znakov. 
User name a Password si dobre 
poznačte pre budúce použitie! 
 

Zaškrtnite políčko, že prijímate 
všeobecné podmienky. 
 

Kliknite na tlačítko Register. 



Na zadaný e-mail by mala prísť 
správa o dokončení procesu 
registrácie. Pokiaľ správu do 
niekoľkých minút nevidíte, 
skontrolujte zložku nevyžiadané e-
maily (Spam). 
 
Keď bude registrácia potvrdená, 
budete mať prístup ku svojmu 
osobnému účtu. 
Kliknite na tlačítko Log in. 



Váš Macmillan účet bol úspešne 
vytvorený. 
 
Kliknutím na tlačítko  
Go to My Bookshelf  
sa dostanete k svojim knihám. 



Vo vašom Macmillan účte uvidíte: 
Bookshelf s vašimi knihami; 
Profile - vaše osobné údaje zadané pri registrácii; 
Tlačítko HELP na riešenie technických problémov; 
Tlačítko Log out na odhlásenie. 



Ak chcete získať prístup  
k novej knihe, musíte 
aktivovať kód z vnútornej 
strany obalu knihy. 
 
Kliknite na tlačítko 
«Activate code», alebo aj 
vpravo hore. 



Zadejte aktivačný kód z knihy. 
 

Pozor! Kód je vytlačený na vnútornej 
strane obálky knihy a može byť pokrytý 
ochrannou vrstvou. Opatrne túto 
vrstvu zotrite, napr. mincou, aby ste 
nepoškodili napísaný kód. 
 

Kliknite na tlačítko «Activate code». 



Gratulujeme! 
 

Získali ste prístup k materiálom. 
 

Ak chcete s nimi začať pracovať, 
kliknite na tlačítko  
Go to My Bookshelf. 
 

Tu vidíte názov učebnice, 
ktorej kód ste aktivovali 



Ak chcete pridať ďalší kód z inej knihy, 
kliknite na tlačítko „ Activate code“ a 
opakujte postup pre aktiváciu kódu. 

Názov učebnice 



Pri ďalšom prihlasovaní sa k vášmu 
osobnému účtu Macmillan, kliknite na 
tlačítko „Log in“ a zadajte User Name 
(užívateľské meno) a heslo, ktoré ste 
zadali pri počiatočnej registrácii. 



Kliknutím na tlačítko „View“ 
sa vám zobrazí požadovaný 
komponent. 



Systém vám ponúkne otvorenie zdroja  
v prehliadači, alebo v aplikácii, ktorú si 
môžete stiahnuť do svojho počítača, alebo 
tabletu. 



Ako vytvoriť triedu a pripojit študenta do skupiny 

Ak chcete vytvoriť triedu a pridať 
študentov do skupiny, otvorte Pupil’s 
Practice Kit. 



Kliknite na tlačítko «My Students». 



Kliknite na tlačítko «Create classroom» 



Zvoľte názov triedy. 



Vyberte si, ktorý výsledok práce 
žiaka chcete prioritne zobrazovať 

Kliknite na tlačítko «Accept» 



Kód triedy sa automaticky vygeneruje. Učiteľ tento 
kód pošle žiakom, ktorí patria do tejto triedy.  



Ako  sa  študent  pripojí  k  triede 

Pokiaľ sa žiak chce pripojiť k triede 
vytvorenej jeho učiteľom, musí si žiak 
otvoriť Pupil’s Practice Kit. 



Ako  sa  študent  pripojí  k  triede? 

Klikne na «Join a class» 



Ako  sa  študent  pripojí  k  triede? 

Zadá kód poskytnutý učiteľom a klikne 
na «Accept». 



Ako  sa  študent  pripojí  k  triede? 

Systém potvrdzuje, že sa žiak prihlásil do 
danej triedy. 
 

Žiak musí počkať na potvrdenie od učiteľa. 



Ako  sa  študent  pripojí  k  triede 

Učiteľ uvidí požiadavku žiaka a kliknutím 
na     potvrdí jeho prijatie do online triedy. 



Svoju verziu elektronickej učebnice, alebo zošitu môže 
učiteľ zdieľať so žiakmi kliknutím na „Content“. 
To je výhodné napríklad pri vyučovaní na diaľku. 



Potom kliknete na tlačítko «Edit» 



Zobrazí sa toto. 
Kliknite na 



Zobrazí sa zoznam všetkých kníh, ktoré máte aktivovné. 
Vyberte knihu, ktorú chcete zdieľať so svojou triedou. 
Kliknite na tlačítko «ОК». 



Teraz môžu vaši žiaci pracovať   
s elektronickou verziou učebnice  
a pracovného zošitu. 

!Pozor! 
Pokiaľ sa do vašej triedy pripoja noví žiaci, 
musíte tento obsah odstrániť a znovu 
zopakovať celý postup zdielania, aby aj noví 
žiaci mali k dispozícii rovnaké materiály. 



Ak si chcete zobraziť výsledky 
úloh vašich žiakov, kliknite na 
tlačítko «Scores». 



Môžete žiakom posielať aj 
elektronické správy. 



Pupil's Practice Kit – online  zdroj  pre  žiakov s aktivitami   
na precvičovanie  gramatiky a slovnej zásoby. 



Presentation Kit Pupil’s book – elektronická verzia učebnice  
na  prácu  cez  interaktívnu  tabuľu, alebo  na diaľku. 

 



Presentation Kit Workbook– elektronická  verzia  pracovného zošitu  
na prácu  cez  interaktívnu  tabuľu, alebo na diaľku. 

 



Želáme vám príjemnú a pohodlnú prácu! 


