Podpora online výuky na školách od SEMTIX.cz

NÁPOVĚDA
Prohlídka a funkce systému
Systém má umožnit pedagogům, dětem a rodičům jednoduchou komunikaci bez nutnosti registrací a nadměrného
zaškolování. Jednoduchá orientace vede přes konkrétní třídu k dennímu výukovému plánu. Systém umožňuje
interaktivní propojování se studijními materiály, odkazy na weby, videa i audio nahrávky. Součástí je jednoduchá
nápověda.

Otevřete svoji třídu. Zobrazí se vám týdenní přehled s výukovým plánem. Vyberte si konkrétní den a otevřete jej.

Výukový plán je vytvářen podle uvážení a možností vyučujících. Je technicky založen na možnostech příspěvků
systému WordPress, které jsou velmi rozsáhlé. Přesto doporučujeme jednoduchost a využít denní výukový plán spíše
jako místo odkud povedou odkazy na konkrétní materiály, videa, tabulky, atd.

Videokonference
Hlavní předností systému je možnost uspořádat videokonferenci se studenty. Jednoduše bez nutnosti registrace
pouhým kliknutím na odkaz. Systém poskytuje rodičům i vedení školy jednoduchý přehled úkolů, použitých
výukových materiálů a pedagogům možnost napojení na podpůrné výukové materiály formou odkazů.
Videokonferenci zahajuje, řídí a ukončuje vyučující. Po ukončení konference se automaticky změní odkaz, což
zabraňuje nežádoucímu šíření odkazu. Každý další vyučující zahajuje novou konferenci se třídou na zcela novém
základu. Pro efektivitu online výuky je nezbytné stanovit tři základní věci:
1) Termín a čas konference
2) Způsob komunikace ve skupině, udělování slova a udržení pozornosti – vyučující i studen mohou sdílet svoji
obrazovku. Je to obousměrná možnost v případě potřeby.
3) Dodržení principů soukromí, tj. hned na začátku účastníky požádat o vypnutí videokamer – s ohledem na
datovou náročnost přenosu to přispěje i k lepší kvalitě zvuku. Vyučující může sdílet svoji obrazovku.

Jak řešit potíže při videokonferenci
Pokud se opakovaně nedaří spojit a udržet komunikaci větší skupiny osob, doporučujeme třídu rozdělit třeba na dvě
skupiny. Při testování systému jsme bez problémů řešili konferenci se 30 účastníky.
Pokud se stane, že účastník vypadává a při opakovaném přihlášení se mu vytváří vícenásobný přístup (ve skupině tak
může vzniknout nadměrný počet účastníků, řídící konference může duplikace vyloučit – odebrat duplikované
účastníky z provozu a ponechat pouze jeden účet.
Protože kapacita a kvalita internetového připojení v době pandemie kolísá, doporučujeme vypnout už při přihlášení
kamery a jen (s vyjímkou vyučujícího) pouze ve zvukovém režimu.

Přihlášení do systému
Napište adresu webovou adresu kterou jste dostali pro přihlášení a klikněte na odkaz Přihlášení pro učitele.

Vyplňte Uživatelské jméno a Heslo, které jste jako vyučující obdrželi. Studenti a rodiče mají přístup bez registrace.
Pokud se ze systému neodhlásíte, nemusíte se už vícekrát přihlašovat, systém si vás bude pamatovat.
Vaše přihlášení vám umožní spouštět videokonference s právem administrátora. Tj. zahajujete a řídíte konferenci,
nebo můžete v průběhu konference konkrétního účastníka vypnout.

Vytvoření denního výukového plánu
Nový výukový plán vytvoříte buď od začátku jak si ukážeme v následujících obrázcích pro zcela nový plán, nebo
kopírování, což bude uvedeno na konci nápovědy. Klikněte na Vložit příspěvek.

Zadejte název výukového plánu, například 31. březen 2020 – Úterý . Vložte úkoly a další obsah, který chcete sdílet
studentům. Po vložení máte možnost uložit plán jako KONCEPT, který je na webu neviditelný a můžete jej dále
upravovat. Nebo volbou PUBLIKOVAT rovnou zveřejníte obsah na webu. Tlačítkem NÁHLED můžete v obou
případech zobrazit výslednou podobu práce.

Formátování obsahu
Pokud chcete text upravit máte několik základních možností formátování, napříkald tvorbu mezi nadpisů u odstavců
(vioz obrázek níže), vytučnění textu, změnu barvy písma, atd.

Paletu funkcí si můžete vyzkoušet například v konceptu. Oblast s funkcemi vidíte v červeném rámečku a nad ním.

Pokročilejší uživatelé WordPressu mohou využít i další funkce spojené s galeriemi obrázků, médií atd. Pro ostatní
zájemce, kteří by měli zájem zjistit o možnostech více je na internetu obrovská znalostní databáze systému
WordPress v češtině. Systém je v případě zájmu možné rozvíjet různými doplňky, který mohou výuku zásadně
zpestřit a oživit. V případě zájmu nás můžete kontaktovat, pomůžeme.

Přidání interaktivního odkazu
Interaktivní odkaz bude základem propojení mezi zadáním a studijními materiály. Jeho vytvoření je velmi rychlé a
jednoduché. Označíte si text ze kterého chcete vést odkaz. V našem případě Básnička o jablíčku. Kliknete na ikonu
řetězu, a do otevřeného pole vložíte cílový odkaz.

Aby se studenti nevyhodili ze stránky, doporučujeme odkaz nastavit aby se otevřel v novém okně. Kliknete na nově
vytvořený odkaz. Otevře se vám pole s odkazem a symbolem tužky. Kliknete na tužku a následně na ozubené kolo.

Otevře se Vám okno kde zaškrtnete Otevřít odkaz na nové záložce. Nezapomeňte kliknout na AKTUALIZOVAT. A
potom ještě jednou AKTUALIZOVAT celou stránku.

Stejným způsobem můžete odkázat na emailovou adresu.

Editace zveřejnění obsahu
Při prvním přístupu do administrace se vám může stát že se objeví níže zobrazená volba. Klikněte na Konec a už se
tomu nemusíte více věnovat.

Náhled vlastní práce
Jak vypadá rozpracovaný koncept nebo výsledek práce před spuštěním si můžete prohlédnout prostřednictvím
odkazů, kterými WordPress opravdu nešetří.

Vedle stavů KONCEPT a PUBLIKOVÁNO zná systém ještě stav ČEKÁ NA SCHVÁLENÍ. Dá se využít pokud chce váš
nadřízený plán schválit, nebo pokud očekáváte pomoc mentora.
Práci kterou uložíte musíte vždy potvrdit tlačítkem AKTULIZOVAT, tím se změny projeví v rámci celé stránky.
Nezapomeňte v pravém sloupci v kolonce RUBRIKY zaškrtnou, ke které třídě výukový plán patří.

Koncept a publikace s odloženým časováním
Pokud máte výukový plán připravený v konceptu, můžete jej publikovat s odloženým datumem. Například si
nastavíte, že chcete plán spustit v neděli večer, nebo v pondělí ráno v 6:00.

Jak si jednoduše vytvořit kopii předchozího učebního plánu?
Nejprve si založíte nový příspěvek = nový den s novým datumem. Kliknete na HTML a otevře se vám stránka
připravená přijmout HTML kód.

Ve druhém kroku si otevřete příspěvek, který je předlohou, tj. učební plán předchozího dne o který máte zájem.
Kliknete rovněž na HTML.

Zobrazí se Vám zdrojový kód, který zkopírujete.

Vložte kód do připraveného prázdného příspěvku. Klikněte na volbu EDITOR, která je vedle HTML a zkontrolujte si
jestli se vše přeneslo v pořádku. Následně uložte příspěvek jako neveřejný KONCEPT, na kterém můžete dále
pracovat a po dokončení jej budete PUBLIKOVAT.

V případě dotazů nás kontaktujte na info@semtix.cz . S pozdravem Česko proti koronaviru, team SEMTIX.cz

