Návod ke stažení
žákovské licence MIUč+
Stažení žákovské licence MIUč+ do domácího počítače žáka je možné po vytvoření
žákovského podúčtu (student) uživatelem „admin“ nebo „teacher“ a následném vytvoření
skupiny (třídy). Pro práci s žákovskou verzí MIUč+ je třeba, aby byl daný počítač
připojen k internetu.
Je-li vytvořena skupina z žákovských podúčtů, byl na e-mail vedoucího této skupiny
a nadřazeného admina zaslán e-mail s odkazem pro stažení MIUč+ do domácího počítače
přes internet. Předejte prosím tento odkaz jednotlivým žákům, kteří si mají stáhnout
MIUč+ do domácího počítače.
Po kliknutí na daný odkaz dojde ke stažení souboru student_setup.exe. Následně spusťte
tento soubor.
V závislosti na nastavení vašeho počítače se vám může zobrazit níže uvedené hlášení.
Pokud se vám zobrazí, klikněte na tlačítko „Spustit“.

Následně dojde (po odsouhlasení licenčních podmínek) ke stažení MIUč+ do domácího
počítače.
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Poté budete vyzváni k přihlášení – zadejte údaje k žákovskému podúčtu, které jste
obdrželi ze školy a klikněte na tlačítko „Pokračovat“. Pokud jste vše zadali správně,
zobrazí se potvrzení o úspěšné registraci.

Máte-li již v počítači některou z MIUč+ nainstalovánu, můžete v následujícím okně
nastavit cestu k ní, pro usnadnění načítání souborů – klikněte na tlačítko „Vybrat“
a nastavte danou cestu.
Nemáte-li v počítači žádnou MIUč+ nainstalovánu, či si nejste jisti jejím uložením,
klikněte na tlačítko „Pokračovat“.

Následně budete ještě vyzváni k instalaci programu Adobe Flash Player (ve verzi pro
Other Browsers). Ten je potřeba pro správné spouštění videí a některých interaktivních
cvičení. Máte-li daný program nainstalován v novější verzi, klikněte na tlačítko „Ukončit“.
Nyní máte na ploše vytvořenu ikonu Media Creator Student (pokud jste při instalaci
nezaškrtli jinou volbu v kroku č. 4). Po kliknutí na tuto ikonu dojde ke spuštění
programu. Budete opětovně vyzváni k zadání příslušných přihlašovacích údajů.
Doporučujeme zaškrtnout v levé části políčko „Zapamatovat“.

Po kliknutí na tlačítko „Přihlásit“ se vám zobrazí nabídka s dostupnými tituly (pokud již
byly dané skupině přiřazeny příslušné licence). Po kliknutí na vybraný titul se tento začne
stahovat do vašeho počítače.

Po úspěšném stažení se zobrazí daný titul a můžete jej začít využívat. Vybraný titul se
nestahuje najednou jako celek, ale dochází k postupnému stahování jednotlivých částí –
po kliknutí na vybranou část se může stát, že bude chvilkově docházet ke stahování – to
bude znázorněno šrafovanou oblastí.

