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Získat dotazník k vyplnění  Zaškrtnout nejnovější formulář    
 - aktuálně invazni_globe_2015   
 Stáhnout vybrané   OK Vyplnit dotazník  



           
Vyberte dotazník k vyplnění  Otevře se úvodní obrazovka Vyberte druh z nabídky 
 
 



           
Udejte přibližnou plochu v metrech čtverečních Zadejte polohu -tlačítko uložit pozici (nástroje  Vyčkejte než přístroj načte polohu a přesnost se 
 polohy přístroje musí být povolené) vylepší alespoň na 20 metrů (ideálně 10 m)  
  
 



          
Tlačítkem uložit uložíte polohu a ukáže se  vám zadaná poloha včetně přesnosti Na následující stránce budete vyzváni k pořízení  
  Fotky. Zvolte ideální pohled, který přehledně  
  dokumentuje nalezenou rostlinu a vyfoťte. 



          
(přístroj se přepne na fotoaparát a po vyfocení  Následně vyberte datum nálezu (automaticky  Následně napište poznámku o nálezu - třeba, že  
můžete danou fotku Uložit nebo Vyřadit –  nabízí aktuální datum). je za plotem, nebo kolem železnice, nebo se  
což váz vyzve k novému focení).   jedná o pole apod.  
Pokud nemá váš přístroj fotoaparát, můžete přidat  
fotku později (Vybrat obrázek) až ji do přístroje  
nahrajete z foťáku. (na poslední stránce dotazníku  
vyberete, že ještě není dokončený  
a následně se k němu vrátíte).  



          
Poslední pole je určeno pro odlišení vaší GLOBE  Na poslední stránce můžete označit dotazník  Následně pomocí tlačítka Odeslat dokončený  
Pojmenování slouží jen pro vaši orientaci  za dokončený a uložit a skončit. dotazník otevřete seznam neodeslaných dotazníků,  
v záznamech školy. Použijte krátký jednoznačný  Dokončený dotazník se uloží mezi dotazníky    
název vaší školy včetně města nebo jiné unikátní  k odeslání Pokud políčko nezaškrtnete, uloží se    
označení podle kterého poznáme, od koho nález  mezi dotazníky k editaci. To se hodí například   
pochází. Např.: ZŠ Kořenského Praha 5 pokud jste nemohli přidat fotku. 
Všichni studenti z dané školy musí používat stejné  
označení, jinak nebudeme moci přiřadit  
vaše nálezy k vaší škole.  
V dotazníku pro veřejnost toto pole není. 



       
Zde můžete odeslat vybrané. Po odeslání můžete uložené dotazníky smazat  
Doporučujeme odesílat přes Wi-Fi, abyste se pomocí menu Smazat uložený dotazník  
vyhnuli zpoplatnění dat. (editovat již nejde). 
 
 
 
Dotazník můžete kdykoliv uložit pomocí tlačítka na horní liště programu 


