Informace k samostudiu žáka
Co budete potřebovat na výuku z domu?
Nutné:
•
•

Přístupové údaje do Bakalářů. Login a heslo. Pokud si ho nepamatujete, kontaktujte třídního učitele.
Telefonicky – po ujištění, že jste to vy, tak Vám zapomenuté údaje řekne. (nejdříve v pondělí 16.3.)
Počítač s přístupem na internet, kde zadáte: http://ohsturnov.bakalari.cz

Doporučené:
•
•

Instalovaná mobilní aplikace Bakaláři (nebo nově Bakaláři Online)
Přístup do školního e-mailu a Office365 – adresa www.office.com

Postup
•

•

•

•
•
•
•

Žák je povinen každý školní den po dobu trvání nařízeného volna se z domu sebevzdělávat. Tzn. přihlásíte se
z počítače na Bakaláře a budete sledovat rozvrh hodin (v menu Výuka>Rozvrh) daného dne. Kliknutím na
dolní část ikony s vyučovací hodinou se Vám zobrazí modré okno, kde se dozvíte informace o probírané látce
v dané hodině.
Z takto „odučené“ hodiny Vám budou zadávané úkoly, které uvidíte přehledně v menu Výuka>Domácí úkoly.
Pokud na konci řádku s úkolem je „sponka“, klikněte na ní a zobrazíte si přílohy se zadáním. Dále zde bude
také ikonka „Vlaštovka“, kde po kliknutí na ikonu se otevře menu s odevzdáním úkolu.
Sem budete nahrávat vypracované zadání. Úkol můžete komentovat, učitel Vám může napsat komentář,
vrátit k přepracování atd. Pozor, soubor, který vkládáte z počítače, nesmí přesáhnout 4 MB, což byl ale mělo
stačit. Pokud by se jednalo o větší formát (např. video), využívejte jiné cesty k odevzdání. (e-mail, youtube,
uschovna.cz, leteckaposta.cz atd.)
Pro ostatní komunikaci s učiteli (mimo úkoly) využívejte Komens. Zde můžete případně také přikládat přílohy.
Upozorňuji, že v Komens se zprávy nedají mazat, ale pouze tzv. potlačit, aby Vám v seznamu zpráv
nepřekáželi. Dále využívejte možnosti „potvrzení o přečtení“. Učitelé to budou u svých zpráv také vyžadovat.
Tím, že jim to potvrdíte, vědí, že jste si zprávu přečtli. Tak takové zprávy prosím potvrzujte.
Někteří učitelé budou sdílet materiály v sekci „Dokumenty“. Zatím tam nic není. Časem se tam ale určitě
něco vyskytne a v tom případě Vás jistě učitel bude instruovat (přes Komens či Úkoly).
V menu Klasifikace>Průběžná klasifikace sledujte, jak Vám za úkoly přibývají známky. V případě nedopatření
se nestyďte a informujte učitele o chybě přes modul Komens.
Pro vypracování úkolů můžete využívat i nástroje MS Office365, které máte k dispozici zdarma. (Není to ale
nutnost.)
Práce zadané na Moodle budete odevzdávat tam. (Týká se těch, kteří Moodle již při výuce používáte)

Řešení potíží
•
•
•

V první řadě zkuste problémy s výukou z domu řešit s třídním učitelem, který Vám poradí, případně
rozhodne, co dál. Ke komunikaci s třídním učitelem využívejte Komens nebo e-mail.
Oficiality řešte telefonicky v úředních hodinách (viz informace na www.ohsturnov.cz)
Pokud si nepamatujete login a heslo na školní poštu (do Office365), nevadí. Vše řešíme přes Bakaláře. Pokud
ale z nějakého důvodu přístup nutně potřebujete, napište žádost o obnovu mě na školní e-mail včetně
Vašeho telefonního čísla. (Zavolám Vám, prověřím si Vaši totožnost a vytvořím nový přístup.) Nebude to ale
zadarmo. Dle platné směrnice po návratu do školy zaplatíte na sekretariátu za obnovu hesla 100 Kč.

Závěrem mi dovolte popřát Vám hodně zdraví a pevných nervů, ať tuto komplikovanou dobu všichni dobře
zvládneme.
Těším se na Vás, až zase budeme mít možnost se vidět v prostorách školy. * Pavel Matoušek
„S pomocí knih se mnozí stávají učenými i mimo školy. Bez knih nebývá učený nikdo ani ve škole.“
Jan Amos Komenský

