
Desatero distančního vzdělávání 

1. Distanční vzdělávání je v tomto školním roce pro tebe povinné. Je to 

kombinace online hodin a tvé samostatné práce podle pokynů 

vyučujících. 

2. Stále se řídíš rozvrhem hodin.  

Zadání práce najdeš každý den ráno v EŽK (www.jzs.cz) - (sekce VÝUKA – 

Přehled výuky) nebo aplikaci BAKALÁŘI (sekce VÝUKA – filtr podle 

předmětů). 

3. Jestliže práci v daném čase z nějakého vážného důvodu nemůžeš vypracovat, 

je potřeba se omluvit učiteli stejně (zprávou do emailu, komentářem 

v Classroomu). To samé platí i pro online hodiny. Pokud se jich nemůžeš 

zúčastnit, je třeba, aby tě rodič omluvil třídnímu učiteli běžným způsobem, na 

který jsme zvyklí při klasické absenci. 

4. Do virtuální učebny se připoj na www.google.cz – vpravo nahoře 9 

teček/čtverečků – Gmail (školní e-mailová schránka) ve tvaru 

xjmeno.prijmeni@jzs.cz + heslo – Učebna.  

O novém úkolu se dozvíš z EŽK / BAKALÁŘ nebo ze školní e-mailové 

schránky (přijde ti nový e-mail) nebo po přihlášení z Google Kalendáře nebo 

z Google Učebny – vyber si konkrétní kurz (předmět) – Práce v kurzu. Zadané 

úkoly odevzdávej včas.   

5. Pokud jsi zapomněl/a heslo do školní emailové schránky, požádej o nové 

heslo na m.randak@jzs.cz. Pokud jsi zapomněl/a heslo do EŽK/BAKALÁŘŮ, 

požádej o nové heslo třídního učitele. 

6. Aby tvé mobilní aplikace správně fungovaly, zkus se občas odhlásit a znovu 

přihlásit. Předejdeš tak možným komplikacím. 

7. Buď v kontaktu s učiteli a třídním učitelem. Jakmile budeš mít nějaký technický 

problém (něco ti nebude fungovat), okamžitě se ozvi. 

http://www.jzs.cz/
http://www.google.cz/
mailto:m.randak@jzs.cz


8. Pokud budeš potřebovat zapůjčit školní 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 a zadání práce. 

9. 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. 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, protáhni se atd. Opatruj se. 

 


