
Návod pro aktualizaci
multimediálních interaktivních materiálů

pro výuku angličtiny v 1.–3. ročníku ZŠ
Pokud jste tak ještě neučinili, máte možnost si bezplatně aktualizovat jednotlivé díly multimediálních 
interaktivních materiálů pro výuku angličtiny, které byly vytvořeny v rámci realizace projektu:
Tvorba nových interaktivních materiálů pro potřeby výuky anglického jazyka v 1.–3. třídách ZŠ, reg. 
č.: CZ.1.07/1.1.00/14.0137. Tento projekt realizovala společnost NOVÁ ŠKOLA, s.r.o. v letech 2010–2013.
Pro stažení a aplikaci aktualizací je nutné připojení k internetu a je třeba mít v počítači potřebná
uživatelská práva pro přepsání souborů ve složce, kde jsou multimediální interaktivní materiály
nainstalovány.

Po kliknutí na tlačítko „Ano“ se stáhne aktualizace programu:

Vyčkejte prosím na zobrazení hlášení o jejím úspěšném stažení:

Dále postupujte dle bodu 1.3.

1. Stažení aktuální verze programu Media Creator
1.1. Podle tohoto bodu postupujte v případě, že nemáte aktuální verzi programu Media Creator
a je vám při jeho spuštění automaticky nabídnuta aktualizace (jinak postupujte dle bodu 1.2.):
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1.2 Podle tohoto bodu postupujte v případě, že nemáte aktuální verzi programu Media Creator a není 
vám při jeho spuštění automaticky nabídnuta aktualizace (jinak postupujte dle bodu 1.1.).
Nemáte-li nejaktuálnější verzi programu Media Creator, bude ikona „MC“ v levém dolním rohu
otevřeného programu červená:

Aktualizační soubor programu si stáhněte do vašeho počítače kliknutím na tuto ikonu a následným
kliknutím na zobrazený webový odkaz:

Dále postupujte dle bodu 1.3.
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1.3. Po stažení aktualizačního souboru zavřete spuštěný program Media Creator a následně aplikujte
aktualizaci programu do složky, ve které máte multimediální interaktivní materiály v počítači (školní 
počítačové síti) nainstalovány a vyčkejte na hlášení o dokončení:

1.

3.

2.

4.

5. 6.

1.4. Pokud jste ale měli ještě původní verzi programu Media Creator (z roku 2012), budete následně 
ještě jednou vyzváni k aktualizaci (případně ikona „MC“ v levém dolním rohu otevřeného programu 
bude stále červená), kterou si opět stáhněte - původní verze programu bohužel neumí daný program 
aktualizovat na jeho nejnovější verzi. Ještě jednou postupujte dle výše uvedeného návodu.
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A)

2. Aktualizace multimediálních interaktivních materiálů pro výuku angličtiny

Po stažení a aplikaci aktuální verze programu můžete provést aktualizaci jednotlivých dílů multi-
mediálních interaktivních materiálů pro výuku angličtiny.
Pokud budete aktualizovat všechny díly najednou (doporučujeme), postupujte dle bodu 2.1.
Pokud budete aktualizovat každý díl zvlášť, postupujte dle bodu 2.2.

2.1. Kliknutím na ikonu „MC“ na ploše vašeho počítače otevřete program Media Creator. Pokud tuto 
ikonu na ploše nemáte, spusťte aplikaci „mc.exe“ ve složce, kde máte dané materiály nainstalovány. 
Následně v horní části zobrazené tabulky „Nainstalované tituly“ (obr. A) klikněte na tlačítko
„Aktualizovat vše…“ Poté se již bez vašeho zásahu (obr. B) budou stahovat a aplikovat aktualizace 
jednotlivých dílů (obr. C). Během této fáze nelze s programem pracovat.

B)

C)
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2.2. Pokud chcete aktualizovat každý díl zvlášť, můžete tak učinit dle bodu 2.1. s tím, že v horní části
zobrazené tabulky „Nainstalované tituly“ (obr. A) nekliknete na tlačítko „Aktualizovat vše…“, ale 
budete postupně klikat na tlačítka „ Aktualizovat“ u jednotlivých dílů multimediálních interaktivních 
materiálů. Po kliknutí na dané tlačítko se již bez vašeho zásahu bude stahovat a aplikovat aktualizace 
daného dílu. Během této fáze nelze s programem pracovat.

Každý díl také můžete aktualizovat zvlášť při jeho otevírání – po provedení aktualizace programu
by se vám měla zobrazit automaticky nabídka s dostupnou aktualizací daného dílu (nezobrazí-li se, 
postupujte dle bodu 2.1.). Pokud si přejete provést aktualizaci, stáhněte si ji a následně postupujte 
podle zobrazených instrukcí. Na závěr je třeba dané změny uložit.

Pokud jste vše provedli dle výše uvedeného návodu, máte k dispozici aktuální verzi programu Media 
Creator a také aktuální verzi multimediálních interaktivních materiálů pro výuku angličtiny.

Děkujeme, že dané materiály využíváte a věříme, že jste s nimi spokojeni – protože
S NAŠIMI MATERIÁLY UČENÍ NENUDÍ.

NOVÁ ŠKOLA, s.r.o.

1. 2.

3.

5. 6.

4.
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