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Stručná metodika on-line vzdělávání 

pro účastníky 

E-kurzy 
 

E-learning (elektronické vzdělávání) je efektivní metoda on-line vzdělávání. Tento způsob studia umožňuje 

účastníkům e-kurzů absolvovat vzdělávací akce bez nutnosti být fyzicky přítomný v místě přednášky. E-learningové 

vzdělávání klade vyšší nároky na vlastní zodpovědnost účastníků, ale zároveň umožňuje studovat ve vhodném čase a 

flexibilně si přizpůsobit objemu studia přesně podle potřeb. 

Tato metodika je připravena jako stručný návod pro účastníky e-learningového vzdělávání při přihlašování do e-kurzů 

a je elektronicky zasílána všem účastníků první den běhu e-kurzu. 

 

Pro IPVZ zajišťuje technickou podporu e-kurzů společnost Creative Connections s.r.o, proto e-kurz naleznete na 

stránce http://moodle.creativeconnections.cz/.  

 

Jak se přihlásit do e-kurzu  

První den běhu e-kurzu Vám bude na e-mail společně s metodikou pro účastníky e-kurzů zasláno přihlašovací jméno 

a heslo. V případě dotazů k přihlašování na e-kurzy pište na e-mail: trojanova@ipvz.cz. 

 

1) Do webového prohlížeče si zadejte odkaz: http://moodle.creativeconnections.cz/. 

 

2) Klepněte v pravém horním rohu na odkaz Přihlásit se. 

 

http://moodle.creativeconnections.cz/
mailto:trojanova@ipvz.cz
http://moodle.creativeconnections.cz/
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3) Přihlaste se Vašimi přihlašovacími údaji, které jsou:  

 

4) Systém Vám otevře Vaši „Nástěnku“. 

Kurzy, ve kterých jste zapsáni, naleznete vlevo pod odkazem Moje kurzy. 

 

 

 

5) Klepněte na název kurzu a do kurzu budete automaticky vpuštěni. 

 

 
 
Termíny e- kurzů 

Všechny aktuální termíny e-kurzů naleznete na webových stránkách IPVZ v seznamu vzdělávacích akcí. 

Účastníci mají e-kurz přístupný jeden měsíc, vždy od prvního pracovního dne v měsíci. Každý e-kurz je ukončen 

závěrečným e-testem, který účastníci musí splnit v rámci této stanovené doby. 

 

 

 

https://www.ipvz.cz/vzdelavaci-akce/3320
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Platby za e-kurz 

Přehled e-kurzů je dostupný na https://www.ipvz.cz/ pod záložkou Vzdělávací akce, kde je odkaz Nabídka e-kurzů.  

Zde jsou uvedeny aktuální e-learningové vzdělávací akce, do kterých je možné se přihlásit. U každého jednotlivého e-

kurzu jsou uvedeny detailní informace, včetně ceny e-kurzu. 

 

Potvrzení o účasti na e-kurzu 

Každý účastník e-kurzu získá po úspěšném absolvování e-kurzu včetně e-testu Potvrzení o účasti na e-kurzu, které 

mu bude zasláno elektronickou cestou po skončení příslušného e-kurzu. 

Hodnotící dotazník 

Po skončení e-kurzu budou účastníci požádáni o vyplnění jednoduchého hodnotícího dotazníku, který jim bude 

zaslán elektronicky po skončení vzdělávací akce. Výstupy z hodnotících dotazníků budou sloužit jako zpětná vazba 

pro zvýšení kvality dalších vzdělávacích akcí. 

 
Kontakty pro dotazy k e-kurzům: 

 
 
TECHNICKÉ ZAJIŠTĚNÍ 
 
V případě jakýchkoliv technických obtíží se obracejte na:  

 
Creative Connections s.r.o. 
 
MUDr. Jitka Feberová, Ph.D. 
E-mail: jitka.feberova@lfmotol.cuni.cz  
 
 
 
METODICKÉ ZAJIŠTĚNÍ:  
 
Oddělení vědeckých informací IPVZ 
 
Mgr. Kateřina Hájková, MBA 
Tel.: 271 019 470, mobil: 601 355 570, e-mail: hajkova@ipvz.cz 
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