
Dobrý den, Vážení rodiče, Vážení žáci a studenti, 

 vzhledem k vývoji situace s distanční výukou a prodloužením nouzového stavu 

zasílám důležité informace pro následující období + upřesnění informací k přihlašování do 

sytému MS Teams. Některé informace jsou určeny pouze pro určitou skupinu žáků (závěrečné 

ročníky, praktické vyučování apod.). 

1. Nouzový stav byl prodloužen do 20. 11. 2020 – pokračujeme v distanční výuce.  

2. Od 2. 11. probíhá veškerá distanční výuka v MS Teams. 

3. Přihlášky k maturitě žáků závěrečných ročníků musí být podány nejpozději do 1. 12. – 

 žákům ji zašle třídní učitel. Žáci musí vyplnit, podepsat, a scan tohoto podepsaného 

 dokumentu poslat zpět TU.  

4.   Termín pro splnění rozdílových zkoušek byl prodloužen do 13. 11. a je nutné tyto 

 zkoušky do tohoto termínu vyřešit distančním způsobem – žáci, kterých se toto týká, 

 musí kontaktovat vyučující daného předmětu a domluvit se s ním na způsobu 

 zkoušení.  

5.  Nejpozději do 26. 11. musí být uzavřeny čtvrtletní známky v systému EduPage. 

 Všichni učitelé byli s tímto samozřejmě seznámeni, je ale především ve vašem 

 zájmu do tohoto termínu doplnit veškeré úkoly a další známky v jednotlivých 

 předmětech tak, abyste mohli být ve čtvrtletí klasifikováni.  

6. Třídní schůzky proběhnou 3. 12. v 16:00 prostřednictvím online konference s třídním 

 učitelem v MS Teams. Abychom nemuseli rodiče zatěžovat registrací do systému MS 

 Teams, rozhodli jsme se, že se rodiče budou účastnit této schůzky prostřednictvím již 

 založeného účtu jejich dítěte. Podrobnější informace zašleme v dostatečném předstihu 

 před třídními schůzkami. 

7.  Praktická výuka zůstává nadále také v distanční formě. Žáci si mají možnost, po 

 konzultaci s mistrem OV, ve škole vyzvednout materiál a pomůcky pro práci na doma 

 – pokud to jejich zaměření umožňuje. Dále doporučujeme všem žákům, kteří mají 

 mít momentálně praktické vyučování, hledání pracovní praxe v oboru. Pro bližší 

 informace prosím kontaktujte svého mistra OV. 

8.  Výuka dálkového studia bude od 6. 11. do odvolání probíhat také distančně 

 v MS Teams – potřebné informace dostanou žáci dálkového studia v průběhu tohoto 

 týdne. 

9. Všichni žáci/studenti Akademie mají povinnost pravidelně sledovat systém 

 EduPage i MS Teams.   

 

 

Informace k přihlašování do systému MS Teams: 

 Věřím, že většina z vás již zvládla přihlášení i základní orientaci v aplikaci MS Teams 

a online výuka již probíhá bez větších problémů. Pro ty, kterým se stále nepodařilo do MS 

Teams přihlásit zasílám následující pokyny: 

1.  Zkontrolujte si vaše soukromé emaily, které jste uvedli jako kontaktní třídnímu učiteli 

 ve škole. Právě na váš osobní email jste měli obdržet přihlašovací jméno a heslo do 

 MS Teams. 



2.  Pokud jste přihlašovací údaje dosud neobdrželi nebo zapomněli, ztratili apod., je nutné 

 co nejdříve kontaktovat vašeho třídního učitele nebo přímo správce MS Teams, pana 

 Miroslava Dočkala na emailu: dockal@akademie-svetla.cz. V tomto případě mu 

 rovnou pošlete důležité údaje: jméno a příjmení, třída a váš email, na který chcete 

 přihlašovací údaje zaslat. 

3.  Všichni žáci se do MS Teams přihlašují pomocí vytvořeného emailu se školní 

 doménou @akademie-svetla.cz (nikoli přes vlastní soukromí email). 

 

V případě dalších dotazů nebo nejasností mne neváhejte kontaktovat na tel: 733 694 728. 

 

Děkuji za spolupráci a trpělivost při zavádění nového systému. Věřím, že po vyřešení 

úvodních potíží již bude distanční výuka probíhat bez problémů.  

 

S přáním hezkého dne  

Mgr. Jakub Kořínek 

Zástupce ředitele pro teoretické vyučování 
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