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Práce v prostředí TEAMS 

 

 

Vážení zákonní zástupci, vážení žáci, 

po zhodnocení úvodního týdne distanční výuky (12. 10. – 16. 10. 2020) doplňujeme několik zásadních informací 

k jejímu průběhu. 

• Distanční/online vzdělávání je pro všechny žáky povinné a nahrazuje prezenční formu výuky 

s upravenými parametry (změny v rozvrhu hodin, hodinová dotace jednotlivých předmětů, změna časů 

výuky apod.). 

• Absenci žáka/yně je ZZ povinen omluvit dle standardních podmínek školního řádu. 

• Pravidla hodnocení v průběhu distančního vzdělávání jsou dle školského zákona součástí školního řádu 

viz bod VIII. Pravidla hodnocení žáků – klasifikační řád. 

• Všechny zadané práce/testy/pracovní listy aj. jsou žáci povinni odevzdat do stanoveného termínu.  

Návod, jak odevzdávat úlohy v prostředí TEAMS viz níže. 

• PRODLUŽUJEME termín pro odevzdání VŠECH dosavadních prací/testů apod.  u všech předmětů do 

PÁTKU 23. 10. 2020 - 12 hodin. 

UPOZORNĚNÍ: průběžně vyhodnocujeme práci jednotlivých žáků a ti, kteří neodevzdávají úlohy a nepracují 

v online výuce standardním způsobem, budou mít v následujícím období o hodinu výuky navíc, přičemž v této 

extra hodině bude žákům poskytována technická podpora. Účast na takové hodině bude povinná! 

Věříme, že své děti v dálkové výuce podpoříte a umožníte jim v této nelehké době obstát. 

Děkujeme všem za spolupráci. 

vedení školy 

Návod, jak odevzdávat úlohy v prostředí TEAMS 

 

Základní prostředí aplikace – dostupné na portal.office.com (popř. jako samostatná aplikace pro PC i 

mobil). V sekci týmy má žák/yně kompletní rozvrhované hodiny. 
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Přechodem do každé jednotlivé hodiny se zobrazí její prostředí pro online tým… 

 

V záhlaví každého týmu jsou záložky – OBECNÉ, PŘÍSPĚVKY, SOUBORY, POZNÁMKOVÝ BLOK, 

ZADÁNÍ, ZNÁMKY… 

 

 

 

Rozkliknutím každé záložky se žák/yně dostane do prostředí, kde se nacházejí studijní materiály 

jednotlivých předmětů jako zadání testů, úloh, pracovní listy a další materiály k výuce. Žák je povinen 

tyto zadané aktivity konat, zpracovávat a dle pokynů vyučujících odevzdávat. Vše podléhá viz výše 

klasifikačnímu řádu. 

 


