Informace o výuce disciplíny 6SKLA online (změna na období od 25. 9. do 30. 10. 2020)
Koronavirová doba přináší rychlé změny.
V době zákazu kontaktní výuky v budovách OU spustíme výuku online. Na mých stránkách janasvo.cz
přibude co nejdříve u kódu disciplíny nová rubrika ONLINE VÝUKA.
Poprvé se spojíme přes odkaz https://join.skype.com/jGrk78gHQjWz
Zahájení kontaktu bude 25. 9. 2020 v době SEMINÁŘE 6SKLA od 12.30 hod. Jak jsem si ověřovala,
neměla by žádná skupina kombinace s češtinou mít v rozvrhu jinou výuku (zatímco v době přednášky
od 11.40 se to některým původně krylo). Pokud to půjde, mějte prosím po ruce jak učebnici Čeština
pro učitele (7. kapitola Skladba od s. 192), tak Průvodce českou interpunkcí (nejlépe v knižní podobě, tj.
včetně diktátové části; knížka je stále k dostání v Univerzitním knihkupectví OU na Mlýnské ulici
v centru).
Vyzkoušíme, jak bude spojení online fungovat. Toto spojení je sice přes Skype, ale jde
o telekonferenci, při níž není nutné, abyste měli Skype nainstalovaný – je možnost se k telekonferenci
(schůzce) připojit jako host přes webový prohlížeč (Chrome, Edge) nebo i na mobilu. Když uvedený
odkaz https zadáte do prohlížeče, zobrazí se vám buď dotaz, zda se chcete připojit přes program Skype
(pokud ho máte nainstalovaný), nebo se vám přímo v prohlížeči otevře stránka s výběrem možností:
 Připojit se jako host
 Přihlásit se / Vytvořit účet Skype

Pro připojení jako host stačí pouze uvést jméno a budete automaticky přesměrovaní na stránku
telekonference (schůzky), možná se Vás prohlížeč ještě zeptá, zda chcete povolit mikrofon či video. Pak
už stačí se jen ke schůzce připojit pomocí tlačítka Zahájit schůzku/Připojit se ke schůzce.
V případě, že se přihlásíte ke svému účtu Skype nebo otevřete schůzku přímo v programu/aplikaci
Skype, pak se Vám schůzka objeví podobně jako kontakty a opět stačí se k ní připojit stejným
způsobem, jako když začínáte hovor.
Snažte se prosím být v pátek 25. 9. v 12.30 hod. na příjmu. Ani videokamera není nutná, bude nám
úplně stačit zvuk a slovní konverzace. Provedu vás problematikou a vysvětlím to hlavní, co se disciplíny
6SKLA (nebo 3RKLA pro ty, kteří ji mají opakovaně zapsanou) týká. Všechno ostatní máte vyvěšeno na
mých osobních webových stránkách janasvo.cz u kódu disciplíny. Budu tam postupně přidávat také
další informace z online výuky. Sledujte tedy tyto moje stránky a také svoji školní e-mailovou schránku.
Bude-li spojení v pátek 25. 9. OK, počítám se stejnou výukou i o týden později, tj. 2. 10. od 12.30 hod.
opět přes tentýž odkaz.
Výhledově připravím ještě kontakt přes MS TEAMS, ten je ovšem složitější a je třeba, abyste byli
registrovaní (vše si ještě ujasníme, zatím je to „v přípravě“). Pan Tomáš Kamrád z CIT OU nám k tomu
napsal: „V podstatě MS Teams je součástí licence O365, kterou si studenti MUSÍ zřídit. (Portal/Moje
stranka/Licence O365)“. Takže si ji prosím zřiďte.
Jakékoli dotazy k disciplíně ráda zodpovím, dostupná jsem i telefonicky ve vypsaných distančních
konzultačních hodinách nebo kdykoli po předchozí e-mailové domluvě (na jana.svobodova@osu.cz)
v dohodnutém ind. termínu.
V e-mailu vždy uvádějte v předmětu zprávy kód disciplíny a své příjmení, děkuji.
Telefonické kontakty v době home office máte na mých webových stránkách v rubrice Kontakty.
Jana Svobodová
23. 9. 2020

