
DESATERO POVINNÉ DISTANČNÍ VÝUKY PRO ŽÁKY 2. STUPNĚ

STUDIJNÍ MATERIÁLY, ZADANÉ ÚKOLY

 pro  distanční  výuku  používáme  převážně  aplikaci  Teams,  v  níž  budou
zadávané úkoly zveřejněny vždy v pondělí do 20:00 a ve středu do 20:00

 práci,  kterou je žák povinen odevzdat k danému datu, najde v “Zadání”,
práci na procvičování učiva,  kterou neodevzdává, zápisy, odkazy a plán
učiva na daný týden najde ve “výukových materiálech” v Souborech

 v  zadání  úkolu  “na  odevzdání”  bude  popsáno,  zda  bude  daná  práce
hodnocena známkou nebo slovně; pokud žák posílá práci jako dokument
určitého formátu  (docx,  jpg,  pdf,  ..)  bude na tomto dokumentu  uvedena
třída a jméno

 kdo nemá možnost materiály pro výuku vytisknout, kontaktuje vyučujícího
daného předmětu, popřípadě třídního učitele, a domluví se s ním na předání
výukových materiálů a úkolů 

 pro  příspěvky  a  konverzaci  v  každé  třídě  (Teamu)  platí  jasná  pravidla
chování, stejná jako v “běžné hodině”= dodržování školního řádu

ONLINE VÝUKA

 rozvrh hodin on-line výuky bude zveřejněn na webových stránkách, žáci je
budou mít k dispozici i v kalendáři v aplikaci Teams, případné změny musí
být zveřejněny nejméně 24 hodin předem  

 veškeré materiály (videa z online hodiny,..) nesmí být žádným způsobem
dále šířeny 

 schůzku  vždy  zahajuje  organizátor  (učitel),  žáci  mají  během  schůzky
vypnuté  mikrofony (popřípadě kamery)  -  samotný průběh online hodiny
řídí učitel – organizátor schůzky, žák se řídí jeho pokyny 

 pokud  žák  bude  mít  během výuky  nevhodné  komentáře,  úmyslně  bude
narušovat  výuku,  nebude  respektovat  pokyny  učitele,  bude  škola
informovat  zákonného  zástupce  o  dočasném  vyloučení  z  online  výuky,
povinnosti spojené s distanční výukou však neodpadají 

 pokud se žák na online výuku nemůže dostavit, je slušné se omluvit

Online hodiny pro Vás učitelé pečlivě připravují. Těší se na setkání s Vámi a
organizují  je  pro to,  aby Vám s učivem pomohli.  Online  výuka by měla být
zpestřením i pomocí v současné situaci.

 


