
Pravidla chování



AHOJ STUDENTI! VÍTEJTE V
NAŠÍ ONLINE TŘÍDĚ!

Doufám, že jste připraveni začít se učit a bavit se!



Aby naše virtuální učebna byla zdravým a produktivním

prostředím, mějme na paměti několik pravidel.

ŠKOLNÍ
PRAVIDLA

Tato jednoduchá pravidla
si musíme pamatovat a

dodržovat během hodiny.

ETIKETA ONLINE
VÝUKY

Během výuky online
musíme dbát na slušné

chování a dobré
vystupování. 



TŘÍDNÍ
PRAVIDLA

Jednoduchá a důležitá pravidla, která si
musíte pamatovat a dodržovat při našich

hodinách



NEŽ SE PŘIPOJÍTE
DO TŘÍDY
Zapněte zařízení a přihlaste se ke svému účtu
5–10 minut před začátkem vaší lekce.

JE DŮLEŽITÉ BÝT VČAS.



BUĎTE PŘIPRAVENI
NA VÝUKU
Mějte vše potřebné po ruce.

Ujistěte se, že vaše připojení k internetu a
počítač fungují.

Ujistěte se, že máte svůj zápisník, pero a cokoli
dalšího, co byste mohli potřebovat, abyste
mohli výuku snadno sledovat.



Ujistěte se, že máte klid a
pohodlné místo ke studiu.

Oblečte si vhodné oblečení.



Online etiketa
Během výuky se od vás očekává
slušné chování a vystupování.

 



BĚHEM VYUČOVÁNÍ

MĚJTE RESPECT
Buďte ke svému učiteli a
spolužákům laskaví a trpěliví.



NECHTE SVOJI KAMERU
ZAPNUTOU A UJISTĚTE SE, ŽE
NA OBRAZOVCE VIDÍTE CELÝ
SVŮJ OBLIČEJ.



ODSTRAŇTE TO CO VÁS
ROZPTYLUJE

Poslouchejte svého učitele - dejte
výuce svou plnou pozornost.

Přistupujte k online vyučování jako ke
„skutečnému“ vyučování.



DALŠÍ TŘÍDNÍ PRAVIDLA

Nebojte se klást otázky

Pokud něco nevíte
nebo je něco nejasné,

zeptejte se svého
učitele.

Buďte slušní a zdvořilí

Přemýšlejte, než
promluvíte. Když je to

vhodné, řekněte
„prosím“ a „děkuji“.

Držte krok s lekcemi a

domácími úkoly

Prostudujte si své
poznámky. Držte se

průběhu studia, abyste
nezůstali pozadu.

Podporujte se

navzájem

Buďte ke všem laskaví.
Povzbuzujme se a

podporujme navzájem.

Procvičujte

Můžete cvičit co jste se
naučili se svými přáteli

a rodinou.

Pamatujte 

Můžete sledovat
záznam výuky a
učební materiály

zveřejněné učitelem.



Nepřipojujte se k lekci z auta
nebo hlučného veřejného
místa.

Během lekce nejezte.

Nepřerušujte své spolužáky
ani za ně neodpovídejte na
jejich otázky.Nepřerušujte své
spolužáky ani za ně
neodpovídejte na jejich otázky.
Nedělejte jiné školní práce
během vaší hodiny angličtiny.



VÁŠ UČITEL VÁS MŮŽE ZE TŘÍDY ODPOJIT , POKUD…

Máte problémy s
připojením, které
narušují studium

ostatním studentům

Do výuky se
připojujete z auta

Jste neuctivý
vůči učiteli nebo

vašim
spolužákům

Je vaše okolí příliš
hlučné

@!#*%°!!!!



Online bezpečnostGO
Bezpečnost našich studentů je

naší nejvyšší prioritou.

Pokud se někdy nebudete cítit
bezpečně nebo nepříjemně,
promluvte si prosím se svým

učitelem nebo rodičem.



DOTAZY? NEJASNOSTI?

KONTAKTUJTE NÁS

Poznámka pro rodiče: 
Pokud máte vážné obavy o blaho svého
dítěte, kontaktujte prosím 
vedoucí pro bezpečnost, Julie Orchard nebo  
koordinátora bezpečnosti, Peri Eskell

mailto:support@tellusgroup.co.uk

