
Pokyny pro distanční formu vzdělávání žáků SŠ Infotech  
 

1. Komunikační kanály 

 Žáci jsou povinni komunikovat přes určené školní aplikace a pravidelně nahlížet do informačního 
systému školy, kde získají veškeré organizační informace a sdělení (kontrola nástěnky 
v Bakalářích, kontrola zpráv Komens) 

 Aplikace, kterou využijeme pro distanční vzdělávání, je Microsoft Office - Teams 
 

2. Povinné distanční vzdělávaní 

 Každý žák školy je povinen účastnit se distanční výuky 

 Podmínky průběhu distanční výuky a jejího hodnocení sdělí vyučující v jednotlivých předmětech 
při zahájení příslušného období této formy vzdělávání 

 Pokud žák nesplní požadavky distanční výuky, bude se postupovat podle školního řádu. Žák 
vykoná po příchodu do školy doplňkovou zkoušku z probrané látky příslušného klasifikačního 
období. O rozsahu a formě doplňkové zkoušky rozhoduje vyučující daného předmětu. 
 

3. Informace k distanční výuce 

 Distanční výuka bude probíhat podle upraveného rozvrhu hodin pro distanční vzdělávání, který je 
platný pro všechna mimořádná období tohoto školního roku a na základě epidemiologické 
situace bude škola využívat tento nebo prezenční rozvrh hodin. 

 Každý den po ukončení distanční výuky budou probíhat konzultace, na které se žáci samostatně 
přihlašují po předchozí domluvě s vyučujícím konkrétního předmětu 

 
4. Přihlášení do aplikace MS Teams 

 Žáci jsou povinni se přihlásit k aplikaci Microsoft Teams pod svým školním e-mailem.  

 Pokud žák není schopen se přihlásit například z důvodu zapomenutí hesla, je povinen heslo 
obnovit u správce Office 365 (Mgr. Václav Návrat), kterého ihned kontaktuje 
(navrat@ssinfotech.cz). 

 
5. Odkaz pro žáky, kteří nepracovali, popřípadě neví, jak používat MS Teams 

 Odkaz níže vám pomůže s orientací v aplikaci MS Teams 

 Aplikace je dostupná jak na PC s operačním systémem Windows, Mac OS a Linux tak na mobilním 
zařízení ke stažení na Google Play nebo App Store 

 Pokud si nechcete aplikaci stahovat je také možnost použít online verzi v Office 365 
 
https://www.youtube.com/watch?v=suIwA2dvxD4&feature=emb_logo 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=suIwA2dvxD4&feature=emb_logo

