
HARMONOGRAM DISTANČNÍHO DNE S ŽIVÝM PRŮVODCEM  
(vždy v sobotu a v neděli od 9:00 hod. do 13:00 hod.) 

PŘED TERMÍNEM 

🟡  ČTVRTEK 12:00 hod.  
TESTOVÉ MATERIÁLY ke stažení a k tisku + ROZHRANÍ kurzu k dispozici v osobní zóně 
(Po této chvíli již datum kurzu nelze změnit za jiné) 
🟡  k vyzvednutí od ČTVRTKA 8.30 hod. do PÁTKU 19.30 hod. 
VYTIŠTĚNÉ TESTOVÉ MATERIÁLY k vyzvednutí ve škole 
(Lze poptat přes tlačítko „Vytisknout materiály k vyzvednutí” v osobní zóně, 
samozřejmě lze tisknout doma) 

🟡  SOBOTA do 8:55 hod. 

🔹  mít nachystané vytištěné testy + záznamové archy z obou předmětů (neotvírat 
dopředu) 
🔹  nachystané klidné uklizené místo, které budete do 12.30 využívat 

🔹  na stole mít pouze psací a rýsovací potřeby (žádné penály, učebnice, kalkulačky 
svačiny apod.) 
🔹  nachystaný nabitý počítač nebo telefon k připojení se k živému vysílání PN dne (+ 
mít po ruce nabíječku) 
 🔹  přes odkaz dostupný v pozvánce a v rozhraní v osobní zóně se prosím    
nejpozději v 8.55 hod připojte k živému vysílání 
 🔹 váš mikrofon i kamera jsou vypnuté, vysíláme my 

 🔹 jakákoli další elektronika vypnutá, máte ztlumená upozornění a nic vás neruší 

PRŮBĚH DISTANČNÍHO PN V REÁLNÉM ČASE 
9:00 – 9:05 Přivítání, formální začátek a vysvětlení průběhu   
9:05 – 9:15  Administrační zadání testu z matematiky   
9:15 – 10:25  Spuštění časomíry, 70 minut na test z matematiky   
10:25 – 10:30  Konec psaní testu z matematiky + sebehodnocení   
10:30 – 10:40  10 min. přestávka na občerstvení    
10:40 – 10:50  Administrační zadání testu z  českého jazyka   
10:50 – 11:50  Spuštění časomíry, 60 minut na test z českého jazyka   
11:50 – 11:55  Konec psaní testu z českého jazyka + sebehodnocení   
11:55 – 12:00  5 min. přestávka na občerstvení    
12:00 – 12:20  Bodování testu z matematiky krok po kroku   
12:20 – 12:40  Bodování testu z českého jazyka krok po kroku  
12:40 – 12:45  Sčítání bodů + zadání do zóny   
12:45 – 12:55  Co dál? + KONEC dne   
12:55 – 13:15  PROSTOR PRO DOTAZY: jsme vám i nadále k dispozici 

DALŠÍ MATERIÁLY K INDIVIDUÁLNÍMU VYUŽITÍ 

🔹  podrobné videorozbory ČJ + M (v osobní zóně) 

🔹 žebříček umístění (v osobní zóně po zadání bodových zisků)  

🔹  neděle odpoledne živé webináře s učiteli (přístup přes osobní zónu)

To dáš! Přijímačky nanečisto www.to-das.cz

http://www.to-das.cz

