
 

 
 
 

Od pondelka 29. mája budeme poskytovať živé online hodiny pre všetkých študentov 7. až 10. ročníka.  

   
Tieto lekcie sa konajú na 'Teams' a sú prístupné z domu cez počítač, iPad alebo smartphone.  

Hodiny sa dejú v reálnom čase a sú príležitosťou pre Vaše dieťa komunikovať so svojím učiteľom na on-line 

hodine.  

   

Pre 10.ročník bude lekcia každý deň o 14:00  

Deň  Predmet  

Pondelok  Angličtina  

Utorok  Francúzština  

Streda Matematika  

Štvrtok  Dejepis/ Zemepis  

Piatok  Veda  

   
Pre 7, 8 a 9 ročník bude online jedna hodina týždenne o 14:00  

Deň  Ročník  

Pondelok  7   

Utorok  8   

Stredu  9   

   
Vaše dieťa by sa malo prihlásiť do tímu niekoľko minút pred 14:00 v správny 
deň. Keď sa prihlásia do Teams uvidia Team kde môžu vojsť na hodinu. O 14:00 Vám bude učiteľ 'volať' 
prostredníctvom Teams, a keď hovor prijmete, žiak vstúpi do online hodiny.  
   
Na nasej stránke bude krátke video, ktoré Vám podrobnejšie vysvetli, čo má žiak robiť.  
Nižšie je uvedený kódex správania, ktorý očakávame, že všetci žiaci budú nasledovať počas živých hodín.  
   
Ak máte akékoľvek otázky, prosím kontaktujte triedneho učiteľa svojho dieťaťa.  
  
  
 
 
 
 
 
 
 



 
   
 

   

Kódex správania- Živé online hodiny  
  
   

Dodatok k zásadám prijateľného používania technológií  
 

Žiaci musia vždy dodržiavať  očakávania školského správania a zásady prijateľného používania 

v oblasti technológií . Okrem toho, počas živých online hodín by mali dodržiavať tieto očakávania:  

 

Účasť -  Žiaci musia:  

 Prihlásiť sa do Teams v závislosti od  stanoveného časového harmonogramu kde učiteľ pošle 'meet now‘ 

tesne pred časom stretnutia.  

Správanie -  Žiak musí  dodržiavať vysoké očakávania Sheffield Park Academy::  

 Zapájať sa do online hodín iba vo vymedzenom čase, pričom  všetko v službe Microsoft Teams je 

monitorovane  

 Zúčastniť sa len predmetov/skupín,  na ktoré ste pozvaní.  

 Nezapájať sa do hovoreného alebo písaného jazyka, ktorý by sa mohol považovať za nevhodný alebo urážlivý 

pri kladení otázok  ústne alebo prostredníctvom diskusnej funkcie  

 Požadovať objasnenie, klásť otázky pomocou hands up funkcie a čakať kým bude žiak vyzvaný reagovať. Po 

zodpovedaní  znížte Hands up funkciu.  

 Rešpektujte všetkých, ktorí sú zapojení do hodiny  

Disciplinárne konanie  

 Každý žiak, ktorý  sa nespráva v súlade s očakávaniami uvedenými vyššie, dostane upozornenie na 

odstránenie zo živej hodiny triednym učiteľom.    

 Ak sa varovanie nedodrží žiak,  bude z hodiny odstránený  

 Každý žiak , ktorý sa nebude správať v súlade s očakávaniami uvedenými vyššie pri viac ako jednej príležitosti , 

bude kontaktovaný tímom správania a rodičia budú taktiež kontaktovaní.  



 Ak sa po vyššie uvedenej eskalácii neprijateľne správanie pokračuje, žiak  bude odstránený zo živej výučby na 

neurčito.  

 

 


