
 

 

 
 
13 Ledna 2021 
 
 
Drazí rodiče a pečovatelé   

Leden 2021 Vyučování na dálku – dálková výuka, aktualizace  
 

Doufám, že se v této těžké době máte dobře a jste v bezpečí.  
 
Píši Vám, abych Vás informovala o vylepšeních ohledně našeho poskytování vyučování na dálku a studentův  
přístup k širšímu a vyváženějšímu vzdělávacímu programu. 
 
Dálková výuka  
 
Po úspěšném vyhodnocení některých hodin, které proběhly na dálku v minulém týdnu v průběhu lockdown, 
jsme se rozhodly, že veškerá výuka bude probíhat online a to od pondělí 18. Ledna 2021. Studenti budou 
dodržovat své školní rozvrhy pro jejich ročníky a s jejich učitely. Změnily jsme čas pro Tutor Time – třídní 
hodiny a to tak, aby to vyhovovalo i rodičům, kteří musí pracovat. To zároveň umožní učitelům přesně 
monitorovat školní docházku studentů a zároveň umožnit studentům se zůčastnit hodin a to především co se 
týče matematiky, věd a angličtiny.  
 
Očekáváme, že studenti se zůčastní všech jejich vyučovacích hodin, tak jako kdyby byly ve škole. Děkujeme 
Vám za Vaši podporu v tomto ohledu.  
 
Školní rozvrh bude k dispozici na školní internetové stránce, aby studenti viděli jak hodiny mají – budou na 
rozvrhu. Školní rozvrh student nalezne ve svém školním diáři.  
 
 

 
 
V hodinách na živo, budou studenti vidět a slyšet své učitele. K přístupu na Microsoft Teams musí student 
používat a otevřít kalendář a kliknout na vyučovací hodinu, kterou právě má mít a byla mu zadána jeho (ím) 
učitelem.  
 
Zde je internetový odkaz jakým způsobem se student přihlásí na svůj účet na Microsoft Teams. 
https://www.loom.com/share/9edb8318e1dd4c2cbbf6619a7e55623f  
 
 

Period Start End

Tutor 09:00 09:30

Period 1 09:30 10:20

Break 10:20 10:40

Period 2 10:40 11:30

Period 3 11:30 12:20

Lunch 12:20 13:20

Period 4 13:20 14:10

Period 5 14:10 15:00

https://www.loom.com/share/9edb8318e1dd4c2cbbf6619a7e55623f


 

 

 
Přístup na Microsoft Teams je možný z PC, přenosného počítače, chytrého telefonu, tabletu, smart TV, Xbox 
nebo PlayStation. Další informace jak se přihlásit naleznete na školním Twitter účtu.  
 
Stále pokračujeme v podpoře rodin v přístupu k online výuce a proto poskytujeme přenosné počítače, 
společně s přístupem na internet v podobě dat zdarma. Studenti, kteří nemají přístup na online výuku a čekají 
na přenosný počítač, těm je umožněno se zůčastnit výuky a to přímo ve škole. Rodiče a pečovatelé již v tomto 
ohledu byly kontaktováni.  
 
 
Vážím si Vaší podpory v této době ohledně výuky na dálku v Merrill škole. Učitelé budou i nadále pokračovat 
ve volání rodinám, zda je vše a všichni v pořádku a zda rodiny nemají nějaké otázky.  
 
S úctou    
 

   
Ms J Harlow     
Ředitelka školy  


