
Co mám dělat, když… ? 

 

Se nemohu zúčastnit prezenční výuky 

 Napiš svému vyučujícímu na MS Teams nebo na e-mail zprávu, aby ti poslal přehled toho, co 

se bude dělat, včetně studijních materiálů, e-learningu či dalších zdrojů, ze kterých můžeš čerpat 

při dočasném vzdělávání mimo školu.  

 Podívej se do týmů předmětů, kde jsou informace o tom, co se právě probírá.  

 Koukni se na MS Stream (https://web.microsoftstream.com/), jestli nejsou k tvému učivu 

k dispozici zpracovaná videa.  

 Napiš svému vyučujícímu o konzultaci. Zvládneme to prezenčně po návratu do školy nebo i 

online na MS Teams.  

 Někteří vyučující zaznamenávají celé hodiny. Prober to se svým vyučujícím a třeba se podaří 

výuku po dobu nepřítomnosti zaznamenávat.  

 

Je celá třída nebo její část v karanténě 

 V případě, že je celá třída, nebo její část v karanténě, vyučující pro nepřítomné studenty přejdou 

na distanční výuku (tzn. videokonference, zadávání úkolů a učiva přes MS Teams a podobně). 

V této situaci určitě sleduj, co se děje na MS Teams. 

 Pokud máš volitelné předměty nebo je v karanténě jen část třídy, domluv se se svým vyučujícím, 

některé hodiny se dají přenášet v reálném čase během výuky a budeš se tak moct zeptat na to, 

co tě zajímá a případně se i zapojit do hodiny, jako bys byl/a ve škole.  

 

Cítím, že mám mezery v učivu 

 Napiš svému vyučujícímu na MS Teams a popiš, kde máš mezery. Vyučující se s tebou dohodne 

na nejvhodnějším postupu.  

 Koukni se na MS Stream (https://web.microsoftstream.com/), jestli nejsou k tvému učivu 

k dispozici zpracovaná videa.  

 Napiš svému vyučujícímu o konzultaci nebo se za ním zastav v jeho / jejích konzultačních 

hodinách.  

 Navštiv tým Online poradna a napiš si, jaké téma potřebuješ probrat. Pokud se vás sejde více 

se stejnou potřebou, o to větší šance je, že se udělá samostatná videokonference, kde se vše 

vyjasní.  

 Prohlédni si studentský tutoring – jsou tu studenti i studentky, co ostatním s učivem chtějí 

pomáhat, a není jich málo.  

 Existují skupinová doučování v jednotlivých předmětech. Zkus se na ně zeptat svého 

vyučujícího.  

 

https://web.microsoftstream.com/
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Potřebuji si víc procvičit to, co se probírá 

 Napiš svému vyučujícímu a požádej o konzultaci nebo se za ním zastav v jeho / jejích 

konzultačních hodinách.  

 Navštiv tým Online poradna a napiš si, jaké téma potřebuješ probrat. Pokud se vás sejde více 

se stejnou potřebou, o to větší šance je, že se udělá samostatná videokonference, kde se vše 

vyjasní.  

 Prohlédni si studentský tutoring – jsou tu studenti i studentky, co ostatním s učivem chtějí 

pomáhat, a není jich málo. 

Mám problémy, na které sám / sama nestačím 

 Pokud jsi v situaci, která se špatně popisuje nebo máš obavy, že ji vyučující nepochopí, zastav 

se za školní psycholožkou. Je tou ideální osobou, která umí dělat prostředníka při řešení 

složitých situací a určitě bude umět pomoci nebo ukázat, jak by se problémy daly řešit.  

  

Chci víc přípravy na závěrečné zkoušky 

 Oslov, ideálně se skupinou dalších lidí, kteří mají stejné potřeby, svého vyučujícího. To, že se 

věnujeme studentům před maturitou více než jen ve vypsaných hodinách, je běžné. Určitě se 

domluvíme na nějaké formě doučování, procvičování a doplnění toho, v čem se cítíš nejistý/á.  

 Koukni se na MS Stream (https://web.microsoftstream.com/), jestli nejsou k tvému učivu 

k dispozici zpracovaná videa.  

 Navštiv tým Online poradna a napiš si, jaké téma potřebuješ probrat. Pokud se vás sejde více 

se stejnou potřebou, o to větší šance je, že se udělá samostatná videokonference, kde se vše 

vyjasní. 
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