
Online výuky
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Vyučující

Předstartovní příprava

Najděte si klidné místo, kde vás nikdo nebude rušit. 

Vyzkoušejte si, zda vám funguje video i audio

a nastavte si kameru tak, aby zabírala váš obličej.

Schůzku posílejte dětem s předstihem jako opakovanou 
událost do kalendáře nebo (pokud ji chcete více zabezpečit 

např. proti nevítaným návštěvníkům) ji vytvořte přímo v kanálu 

vašeho týmu. Nad schůzkou pak budete mít větší kontrolu.

Připravit ke startu…

Připravte si dopředu dokumenty, poznámky v prezentaci

nebo tabuli (Whiteboard), kam budete během výkladu zapisovat.

Opozdilec

Pokud víte, že se připojíte později, dejte vědět žákům

do chatu v kanálu. Zadejte jim práci nebo prostě napište,

v kolik hodin budete začínat. Pokud tak neučiníte, může se stát,

že se vám žáci rozprchnou (budou si myslet, že hodina 

odpadla) a už se znovu nepřipojí.

Musím si odskočit

Pokud vám např. přijde pošta nebo si potřebujete 

odskočit, řekněte to žákům. V dnešní době to není 

nic neobvyklého a např. příjezd kurýra nedokážete 

nasměrovat do desetiminutové přestávky.

KUK!

Pokud můžete, ukažte se žákům alespoň na začátku hodiny

na kameru. Doporučujeme začátek hodiny zahájit se

zapnutou kamerou (alespoň během prezence),

poté ji můžete všichni vypnout.

Vypnutá kamera pomůže při pomalejším připojení k internetu.

Pravidla hry

S žáky se předem domluvte na pravidlech,

která budou během online výuky dodržovat. 

Příjemná atmosféra

Zvolte něco, co prolomí ledy nebo navodí příjemnou atmosféru.

Určitě hodinu také zpříjemní, když žákům čas od času pustíte video, 

promítnete nějaký vtipný obrázek nebo uděláte zajímavou prezentaci.

Pokud žákům slíbíte, že když budou dobře pracovat,
skončíte dříve, budete mít jejich plnou pozornost.

Čas letí

Prezentujte krátce a zajímavě. Počítejte s tím,

že oproti klasické výuce nemáte oční kontakt

s ostatními a při dlouhém souvislém výkladu látky žáci brzy 

ztratí pozornost.

Zkuste do výkladu zapojit i žáky. 
Online hodinu nepřetahujte a dodržte domluvený čas. 

Žákům po vaší hodině může začínat další a neměli by 

přestávku na protažení a svačinu.

Na shledanou

Na konci hodiny jasně zopakujte, jaké jsou úkoly 

a termíny, do kdy mají být splněny.

Poděkujte za účast a pokud dobře pracovali,

tak žáky pochvalte.

Materiály a zápisy

Během hodiny nebo po hodině nasdílejte žákům 

materiály ke studiu.

Můžete je nasdílet do chatu schůzky

nebo raději do souborů týmu vašeho předmětu.
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