Aktualizace 7. 4. 2020 11:30h

Vážení rodiče a žáci,
zadáváme průběžně domácí úkoly ke zpracování, které naleznete
na níže uvedené webové adrese.
Prosíme, sledujte průběžně a úkoly zpracovávejte. (na konci této
zprávy nová organizační doložka)
Otevřená budova školy:
pondělí 6. 4. 2020 – středa 8. 4. 2020 (7:30h – 13:00h)
úterý 14. 4. 2020 – čtvrtek 16. 4. 2020 (7:30h – 13:00h)
Vstup do budovy školy bude možný pouze s ochrannou rouškou.

Přístup k úkolům. Používejte jen tento přístup k materiálům.
Postup přihlášení žáků pro přístup k úkolům
1. Zadejte tuto adresu

https://znamky.sgpilsen.cz:8443

2. Zadejte jméno uživatele (Name) a své heslo do sítě školy (Password)

3. Klikněte na ikonku Ukoly

4. Vyberte si odkaz na svou třídu a objeví se vám složky předmětů, v nichž naleznete úkoly
od učitelů

5. Úkoly si stáhněte do svého počítače
6. V pravém horním rohu se nezapomeňte odhlásit (Logout)

Doložka:
1. Označení souboru: V názvu každého souboru bude vložen datum, kdy učitel úkol zveřejnil.
Např. 20_03_22_ukol_1.pdf , tzn. úkol byl zveřejněn 22. 3. 2020. Při pouhém pohledu
do složky předmětu žáci uvidí, že tam mají nový úkol, novou zprávu.
2. Termín splnění: V každém souboru budou učitelé uvádět, do kdy mají žáci zadaný úkol
splnit.

Prosíme, sledujte průběžně naše webové stránky. V případě
jakékoliv změny vás budeme opět přes webové stránky
informovat.
Vedení Sportovního gymnázia Plzeň
Informace odboru školství, mládeže a sportu Plzeňského kraje
V pondělí 30. 3. 2020 bude v 10 hodin spuštěno streamování pro žáky středních škol Plzeňského kraje.
Jedná se o prezentaci zajímavých příspěvků a výukových témat v netradičním pojetí výuky. Do vysílání jsou
zapojeni učitelé plzeňských středních škol, ale také další organizace (Techmania Science Centrum, Krajské
centrum vzdělávání, NPI ČR – pracoviště Plzeň, Divadlo Alfa, ZOO Plzeň a další). Příspěvky nenahrazují školní
vyučování.
K vysílání se žáci připojí prostřednictvím webových stránek Plzeňského kraje: https://www.plzenskykraj.cz/online-vyuka-v-plzenskem-kraji-1 .

