
   Základní škola a mateřská škola Na Daliborce, Hořice 
 

  Žižkova 866 

  508 01 Hořice 
 

 

PRAVIDLA DISTANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ   
(verze 26.3.2020) 

 

Distanční vzdělávání probíhá dle mimořádného rozvrhu hodin zveřejněného 30.3.2020 

na stránkách školy a ve všech komunikačních kanálech (MT, Bakaláři).  

Je stejně jako školní docházka pro žáky povinné. 

 

Vyučování probíhá prostřednictvím schůzek na Microsoft Teams zpravidla každý 

všední den v dopoledních hodinách, žákům je zadána látka k nastudování, domácí 

úkoly, popř. test. 

 

V průběhu distančního (domácího) vzdělávání jsou žáci klasifikováni a známky slouží 

jako podklad pro hodnocení žáka z předmětu. 

 

Učitelé jsou žákům k dispozici každý všední den od 8:30 do 15 hodin. Pokud 

nevyučují, lze s nimi v této době online konzultovat domácí práci, zadané úlohy, 

nejasnosti, apod. Dotazy formou zpráv lze zasílat kdykoliv. 

 

 

 

POUŽÍVÁNÍ MICROSOFT TEAMS -ŽÁCI 
 

Komunikační platforma Microsoft Teams slouží jako jednotný komunikační nástroj 

mezi učiteli, žáky a rodiči na 2. stupni naší základní školy po dobu mimořádného 

opatření č.j. MZDR 10676/2020-1/MIN/KAN k ochraně před COVID-19 

 

 

1) Navštiv link  https://products.office.com/cs-cz/microsoft-teams/group-chat-software , zadej 

přihlašovací údaje, které ti poskytnul třídní učitel. Při prvním přihlášení budeš vyzván 

k zadání vlastního hesla, které ve třetím řádku zopakuješ. Doporučujeme se již 

neodhlašovat a zůstat online. Na úvodní straně vlevo dole si nainstaluj offline verzi do 

počítače.  Podrobný návod najdeš na https://www.youtube.com/watch?v=suIwA2dvxD4 . 

Aplikaci můžeš stáhnout taky do telefonu z Obchod Play nebo App Store! 

 

2) Microsoft Teams - definice pojmů:  

TÝM = TŘÍDA 

KANÁL = PŘEDMĚT 

OBECNÉ = zobrazení zadání ze všech předmětů 

ZADÁNÍ = zadávání výpisků, domácích úkolů, testů… 

CHAT – prostředí pro komunikaci 

TÝMY – výběr třídy 

 

 

 

 

 
 

https://products.office.com/cs-cz/microsoft-teams/group-chat-software
https://www.youtube.com/watch?v=suIwA2dvxD4


3) Zásady pro užívání výše uvedených podúrovní týmu MT: 

ZADÁNÍ – učitel žákům zadává *: 

- zpracovat výpisky – časově omezené – po zápisu do sešitu klikni na tlačítko 

odevzdat, prázdný soubor slouží učiteli jako zpětná vazba, že máš výpisky hotové. 

 

– úkoly, jednotně ve formátu doc, pdf, xml – časově omezené – upravíš v nástrojích 

online (i pdf), připojíš k úkolu a klikneš na tlačítko odevzdat. Úkoly mohou být 

zadané také z pracovního sešitu, popř. na pracovním listu – ty pak ofotíš, připojíš 

k úkolu a odešleš zpět. Úkol můžeš vzít zpět a kdykoliv do termínu přepracovat. 

 

- testy (KVÍZ) – časově omezené – učitel připraví kvíz s termínem odevzdání, kvíz v 

termínu vyplníš a ten se po dokončení automaticky odešle učiteli. Odeslaný kvíz nelze 

vzít zpět.  

 

OBECNÉ – v každém týmu se zobrazuje jako první nad všemi kanály. Slouží 

výhradně jako informace o zadaných zadáních (notýsek, úkolníček). Na důkaz přečtení 

informace klikni na like u zprávy vpravo, v sekci obecné není povolena diskuze! 

 

KANÁLY – předměty v rámci třídy, na úrovni kanálů probíhá hlavně plánování 

schůzek z jednotlivých předmětů, popř. odpověď na to, na co se ty a spolužáci 

nejčastěji ptáte na chatu. V kanálu nemůžeš zakládat diskuzi, stejně by ti ji učitel brzy 

smazal. 

 

CHAT – tady si můžeš se svými spolužáky zakládat skupiny, ve kterých můžete 

chatovat. Třídní učitel má zpravidla založenou skupinu ve které je on a všichni 

spolužáci ze třídy, tam diskutujete se všemi najednou. Ani sem nepatří neslušné 

výrazy a vulgarismy! 

 

SCHŮZKA – třídní učitel, resp. učitelé jednotlivých předmětů si s žáky nebo mezi 

sebou sjednávají schůzky, které se jim zobrazí v kalendáři (po opravě firmou 

Microsoft). Jedná se o tzv. KONZULTACE, které nahrazují výuku a jsou povinné. 

Konzultační hodiny všech učitelů )rozvrh hodin) budou na začátku příštího týdne k 

dispozici v přehledné tabulce na webu školy, v Bakalářích a na MT. 

 

Online videokonference jsou závislé na kvalitě připojení a zařízení. 

Často lépe poslouží mobilní telefon než starý notebook, tablet apod. – je nutné vyzkoušet.  

 

Všechno vypadá na první pohled složitě, ale věř tomu, že to nakonec společně 

zvládneme! 

 

4) Platnost pravidel pro distanční vzdělávání: 

Nastavená pravidla jsou platná po dobu zákazu osobní účasti žáků na vyučování – 

platnosti mimořádného opatření č.j. MZDR 10676/2020-1/MIN/KAN k ochraně před 

COVID-19 

 

V Hořicích dne 26.3.2020 

 

 

 

Mgr. Jan Sezima, ředitel školy 


