
KURZ PRO VALIDÁTORY - POSTUP VALIDACE ÚČTU MOJEID

Školení validátorů probíhá formou online e-learningového kurzu, který seznamuje budoucí
validátory  s  postupem  validace  účtu  mojeID  a  poskytuje  další  potřebné  informace  k
validacím.

Kurz je dostupný volně na adrese: moodle.nic.cz

JAK ABSOLVOVAT KURZ

1. REGISTRACE DO E-LEARNINGOVÉHO PORTÁLU

V  případě,  že  již  máte  mojeID  účet,  
můžete se přihlásit Vašim mojeID účtem.  
Během  prvního  přihlášení  proběhne  
automaticky registrace do e-learningového
portálu moodle.nic.cz.

Druhá možnost je standardní registrace přes e-mail a heslo. Klikněte na tlačítko:

Při  registraci uveďte svůj  platný e-mail,  jméno a příjmení -  bude následně  
uveden na Vašem certifikátu po úspěšném absolvování kurzu.

Po odeslání registračního  formuláře  Vám  přijde  zpráva  na  e-mail  uvedený  v  
registraci.  Po   potvrzení  registrace  budete  automaticky  přihlášeni  do  portálu  
moodle.nic.cz 

2. PŘIHLÁŠENÍ DO E-LEARNINGOVÉHO PORTÁLU

Přihlásit se do e-learningového portálu moodle.nic.cz je možné opět pomocí mojeID
účtu  nebo  Vašim  přihlašovacím  jménem  a  heslem,  které  jste  zadali  během
předchozí registrace.

3. ZÁPIS DO KURZU „VALIDACE ÚČTU MOJEID“

Pro absolvování kurzu a získání certifikátu je nutné se do něj zapsat jako student.
Vyberte z nabídku kurzů „Validace účtu mojeID“ a klikněte na tlačítko.

https://moodle.nic.cz/


Po úspěšném zápisu do kurzu jako student je zobrazena základní nabídka kurzu:

4. PRŮBĚH KURZU

Kurz pro validátory mojeID se skládá ze čtyř  částí:

1. Základní učební texty kurzu

Tato hlavní sekce by měla poskytnout dostatek informací budoucímu validátorovi
k  tomu,  aby  pochopil  co  je  validace  účtu  mojeID,  jak  při  validaci  prakticky
postupovat a měl k dispozici i potřebné informační zdroje. 

Učební texty lze procházet neomezeně, počet pokusů není nijak omezen.

2. Domácí úkol – Omezená kopie identifikačního dokladu

Jednoduchý praktický test pochopení hlavní části validace – vytvoření omezené
kopie identifikačního dokladu na předepsaný formulář.

Pro splnění domácího úkolu je nutné mít přístup k tiskárně, kopírce a skeneru.

3. Generování certifikátu

Po úspěšném splnění  praktického úkolu  je  dostupný elektronický  certifikát  o
absolvování kurzu.


