
1. Vzdělávání 

Distanční vzdělávání je v tomto 
školním roce pro tebe 
povinné. Je to kombinace 
online hodin a tvé samostatné 
práce podle pokynů 
vyučujících. 

2. Rozvrh hodin 

Pravidelně sleduj webové 
stránky(www.zsmalenovice.ed
upage.org), v Bakalářích na  
NÁSTĚNCE najdeš svůj stálý 
rozvrh online hodin po dobu 
distanční výuky. Jestliže se 
online hodiny nemůžeš 
zúčastnit, je třeba, aby tě rodič 
omluvil třídnímu učiteli 
běžným způsobem, na který 
jsme zvyklí při klasické absenci. 

3. Plán učiva 

Na NÁSTĚNCE najdeš také 
plán učiva v jednotlivých 
předmětech včetně úkolů a 
prezentací. Učitelé zde 
zadávají učivo vždy v pondělí 
na následující týden. 

DESATERO  
    DISTANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

4. Virtuální učebna 

Do virtuální učebny se 
připoj na https://meet.jit.si/
MalenoviceX (X-je tvá třída, 
např. 7B,8B..). Po otevření 
stránky, napiš své jméno a 
klikni na “Join the meeting”. 

5. Zapomenuté 
heslo 

Pokud zapomeneš heslo k 
přihlášení do Bakalářů. 
Požádej o nové heslo paní 
učitelku Hynčicovou na 
hyncicovaz@zsmalenovice.cz 

6. Funkčnost 

Aby tvé mobilní aplikace 
správně fungovaly, zkus se 
občas odhlásit a znovu 
přihlásit. Předejdeš tak 
možným komplikacím. 

7. Kontakt 

Buď v kontaktu s učiteli a 
třídním učitelem. Jakmile 
budeš mít nějaký technický 
problém - okamžitě se ozvi. 

8. Zapůjčení 
techniky 

Pokud budeš potřebovat 
zapůjčit školní počítač 
nebo tablet, je třeba, aby se 
tvoji rodiče spojili s vedením 
školy a přišli podepsat 
smlouvu o zápůjčce. Toto řeš 
rychle, ať ti neutíkají online 
hodiny. 

9. Neboj se ozvat! 

Pokud si nevíš s něčím 
rady, obrať se na své 
spolužáky nebo učitele. 
Neboj se otevřeně učiteli 
sdělit (např. e-mailem), že 
něčemu nerozumíš, že 
nestíháš některé úkoly z 
nějakých důvodů plnit apod. 

10. Denní řád  

Během distančního 
vzdělávání si stanov denní 
řád učení. Dodržuj rozvrh 
online hodin, ostatní čas 
věnuj dalším úkolům, které 
budeš vykonávat 
samostatně podle pokynů 
vyučujících. Vytvoř si k učení 
co nejvhodnější podmínky. 
Udržuj si pořádek ve věcech, 
pokus se odstranit vše, co by 
tě při učení mohlo rušit, 
občas si vyvětrej a protáhni 
se. Opatruj se 
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