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Jak pracovat s materiály pro výuku přes internet
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Jak bude probíhat výuka přes internet?
Co k tomu budu potřebovat?
Kde materiály najdu?
Co když něco nebudu vědět?
Co když nemůžu s materiálem pracovat, protože nemám přístup na internet?
1. Jak bude probíhat výuka přes internet?

naplňujeme Usnesení vlády České republiky o vyhlášení nouzového stavu pro území České
republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru
/označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky na dobu od 14.00 hodin dne 12.
března 2020 na dobu 30 dnů.
Z těchto důvodů budou naši učitelé připravovat a sdílet materiály pro výuku pro žáky přes
internet. K tomu využijeme nástroje Google.
2. Co k tomu budu potřebovat?
Fungovat by mělo všechno, co se dá připojit na internet – počítač, notebook, tablet i mobil.
Ideální prohlížeč pro práci s materiály je Google Chrome, Opera, Mozilla, Edge.
Internet Explorer NENÍ vhodný typ prohlížeče!
3. Kde materiály najdu?
Stačí kliknout na odkaz, vybrat svoji třídu a máte přístup.
Materiály budou vytvořeny v pdf verzi, vždy bude materiál označen datem a
předmětem.
Materiály budou tvořeny tak, jak máte nastavený rozvrh, na každou hodinu budeme
postupně vytvářet zvláštní materiál s úkoly.

ODKAZ NA INTERNETOVOU VÝUKU
https://drive.google.com/open?id=1KricXNRZi093NiQQaAdiPJcu8fu0iNNL
4. Co když něco nebudu vědět?
Kontaktujte svého třídního učitele, e-mail je uveden na našich www stránkách.
5. Co když nemůžu s materiálem pracovat, protože nemám přístup na internet?
Pokud nemáte přístup na internet a děti nemohou pracovat s materiály on-line, mohou si
RODIČE domluvit schůzku s učitelem, ten jim dá materiály v papírové podobě.

Sledujte naše www stránky, informace pro studenty a pro
rodiče se mohou průběžně doplňovat a upřesňovat!
Mgr. Ivo Kuttelwascher, ředitel školy.
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