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Prehľad 
Sir William Stanier ponúka študentom v 7. až 11. ročníku kompletný časový rozvrh učenia sa na päť hodín. Dve 
hlavné platformy, ktoré škola bude používať, sú SMHW a Office 365 Teams. Nasledujúce informácie podporia 
všetkých študentov, aby čo najlepšie využili svoje skúsenosti s diaľkovým učením. 
 
Pre ďalšiu podporu prihlásenia sa buď na SMHW, alebo do Tímov pošlite e-mail na KS3@sws.cheshire.sch.uk , ak 
je vaše dieťa v 7., 8. alebo 9. roku, alebo na KS4@sws.cheshire.sch.uk , ak je vaše dieťa v 10. alebo 11. 
 

• Náš rozvrh diaľkového vzdelávania odráža rozvrh hodín študenta, keď je v škole. Aby mali učitelia čas 
na prípravu podujatí Live Learning Events (LLE), všetky hodiny sa začnú pre všetky ročníky v 
nasledujúcich časoch: 

Form Time 
8:40am 

Period 1 
9:15am 

Period 2 
10:15am 

Period 3 
11:35am 

Period 4 
12:35pm 

Period 5 
2:05pm 

 

• Aby sa študenti mohli zapojiť do správnych hodín, všetky odkazy sa uverejnia na SMHW v deň konania 
LLE 

• Študenti sa vyzývajú, aby sa prihlásili päť minút pred vyučovacou hodinou a komunikovali pomocou 
funkcie Otázky a odpovede 

 

Ako začať 

Predtým, ako začnete s úlohami LLE a SMHW, budete musieť mať pripravené nasledujúce zdroje: 

- Pero / ceruzka 

- Pravítko a guma 

- Podšitý a obyčajný papier 

- Pohodlná stolička a stôl 

- IT zariadenie, ako napríklad smartphone, notebook alebo tablet 

Vaše ďalšie kroky sú potom: 

1. Prihláste sa do SMHW 

2. Kliknutím na rozvrh zobrazíte svoje hodiny 

3. Hľadajte červené políčka, pretože toto sú vaše LLE (lekcie) pre daný deň 

4. Kliknite na príslušné červené pole 

5. Prejdite do dolnej časti stránky, kde sa nachádza odkaz 

Ak si z nejakého dôvodu potrebujete lekciu pozrieť znova, musíte si pozrieť Microsoft Stream. 

Ak potrebujete podporu so zdrojmi, pošlite e-mail na adresu KS3@sws.cheshire.sch.uk , ak je vaše dieťa v 7., 
8. alebo 9. roku, alebo na KS4@sws.cheshire.sch.uk , ak je vaše dieťa v 10. alebo 11. roku. 

 

 

mailto:KS3@sws.cheshire.sch.uk
mailto:KS4@sws.cheshire.sch.uk
mailto:KS3@sws.cheshire.sch.uk
mailto:KS4@sws.cheshire.sch.uk
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Pravidlá a očakávania študentov 

Akékoľvek porušenie nasledujúcich pravidiel a očakávaní by mohlo viesť k obmedzeniu vášho interaktívneho prístupu 
k tímom a SMHW:  

• Pripravte sa na prihlásenie každý deň do 8:40 
• Zaistite, aby vaši rodičia / opatrovatelia vedeli, že sa zúčastňujete online lekcie naživo 
• Zaistite, aby ste boli primerane oblečení a sedeli vzpriamene - nie ležali na posteli alebo pohovke 
• Zúčastnite sa hodiny 
• Buďte zdvorilí k funkcii Otázky a odpovede 
• NEZDIEĽAJTE odkaz na tímy s ostatnými mimo svojich priateľov v škole 
• NEZÁZNAMUJTE obrazovku 

Pamätajte tiež na toto: 

• Lekcia bude zaznamenaná a sprístupnená neskôr v službe Microsoft Stream 

• Funkcia „Chat“ bola nastavená tak, aby umožňovala správy iba všetkým (bez súkromných správ) - kópiu 

všetkého, čo napíšete do chatu, škola uchová a všetko, čo je nevhodné, bude oznámené vašim rodičom 

/ opatrovateľom. 

 
Účasťou na tomto živom vzdelávacom podujatí akceptujete podmienky politiky ochrany súkromia v tíme, ktoré 
nespadajú pod kontrolu školy Sira Williamsa Staniera a v rámci politiky školy v oblasti postoja k učeniu (ak potrebujete 
ich kópiu, emailadmin@sws.cheshire.sch.uk )  

 

Dochádzka 

• Všetko diaľkové vzdelávanie je povinné 

• Všetci študenti by mali navštevovať čas v čase od 8:40 hod. A potom každú zo svojich piatich denných hodín 

• Pre všetkých študentov, ktorí sa neúčastnia a nezúčastňujú sa, bude škola komunikovať domov každý deň 

 

  

mailto:emailadmin@sws.cheshire.sch.uk
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Rozvrh udalosti 7. ročníka diaľkového vzdelávania naživo (LLE) 
Nasledujúci rozvrh je určený pre celoročnú skupinu, kde sú hodiny a odkazy LLE prístupné na SMHW. Študenti preto 
budú musieť navštevovať predmet, ktorý by mali, keby v tom čase chodili do školy. 

 

Period/deň 
 

Form 
Time 

8:40am 

P1 
9:15am 

P2 
10:15am 

P3 
11:35am 

P4 
12:35pm 

P5 
2:05pm 

Pondelok Assembly 
German, 

History or 
PE* 

Art, Drama 
or Maths PE or Science English or 

History 
Personal 

Development 

Utorok Form Time DT or 
English PE* or DT English or 

Maths 
Art, Music or 
Computing 

Personal 
Development 

Streda Form Time Maths or 
Science 

German, 
History or RE 

Drama Music 
or PE* 

Science or 
English 

English, Art or 
Music 

Štvrtok Form Time English, Art 
or Drama 

Maths or 
English 

Science or 
Maths 

Maths, Art or 
Drama 

Personal 
Development 

 
Piatok 

Fab Friday 
Assembly 

Science, 
German or 

RE 

German, RE 
or Maths 

Maths or 
Science 

Computing 
or English Art or Music 

 

* Zaznamenáva sa niekoľko základných hodín telesnej výchovy, nie LLE. Odkazy na ne budú naďalej na SMHW. 

Ak potrebujete ďalšiu podporu ohľadne akýchkoľvek vecí týkajúcich sa učenia a blaha vášho dieťaťa, pošlite e-mail na 
adresu KS3@sws.cheshire.sch.uk . 

Personalizované rozvrhy študentov 

Vaše dieťa môže nájsť svoj vlastný osobný rozvrh na SMHW na ľavej strane. Takto ukážete dieťaťu presne to, aké 
predmety má každý deň. 

  

mailto:KS3@sws.cheshire.sch.uk
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Rozvrh udalosti 8. ročníka diaľkového vzdelávania naživo (LLE) 
Nasledujúci rozvrh je určený pre celoročnú skupinu, kde sú hodiny a odkazy LLE prístupné na SMHW. Študenti preto 
budú musieť navštevovať predmet, ktorý by mali, keby v tom čase chodili do školy. 

 

Period/deň 
 

Form Time 
8:40am 

P1 
9:15am 

P2 
10:15am 

P3 
11:35am 

P4 
12:35pm 

P5 
2:05pm 

Pondelok Y8 Assembly Computing 
or Maths 

History, RE 
or DT 

German, 
History or 

English 

English, Art 
or Music 

Personal 
Development 

Utorok Form Time Art or Maths 
German, 

History, RE 
or Science 

English or 
Art 

PE* or 
English 

Personal 
Development 

Streda Form Time Art, Drama, 
Music or PE 

Art Drama, 
Music or 
Science 

Maths or 
Computing 

Science or 
Maths 

English, 
German, 
History 

Štvrtok Form Time 
Maths, 

German or 
RE 

Art, Drama, 
Music, 

History or RE 

DT, Art or 
Drama 

Science or 
English 

Personal 
Development 

 
Piatok 

Y8 Fab Friday 
Assembly Maths 

Science, 
Drama or 

Music 

Maths or 
English 

English or 
PE* PE or Science 

 

* Zaznamenáva sa niekoľko základných hodín telesnej výchovy, nie LLE. Odkazy na ne budú naďalej na SMHW. 

Ak potrebujete ďalšiu podporu ohľadne akýchkoľvek vecí týkajúcich sa učenia a blaha vášho dieťaťa, pošlite e-mail na 
adresu KS3@sws.cheshire.sch.uk . 

Personalizované rozvrhy študentov 

Vaše dieťa môže nájsť svoj vlastný osobný rozvrh na SMHW na ľavej strane. Takto ukážete dieťaťu presne to, aké 
predmety má každý deň. 

  

mailto:KS3@sws.cheshire.sch.uk
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Rozvrh udalosti 9. ročníka diaľkového vzdelávania naživo (LLE) 
Nasledujúci rozvrh je určený pre celoročnú skupinu, kde sú hodiny a odkazy LLE prístupné na SMHW. Študenti preto 

budú musieť navštevovať predmet, ktorý by mali, keby v tom čase chodili do školy. 

Period/deň 
 

Form Time 
8:40am 

P1 
9:15am 

P2 
10:15am 

P3 
11:35am 

P4 
12:35pm 

P5 
2:05pm 

Pondelok 
 

Y9 Assembly 
Art, Drama, 

Music or 
English 

Maths or 
Science 

English, Art 
or Music 

History, 
Spanish or 

Maths 

Personal 
Development 

Utorok Form Time 
History, RE, 
Spanish or 
Computing 

Maths, Art or 
Music 

Art, Drama, 
Music or 

Maths 

Science or 
English 

Personal 
Development 

Streda Form Time 
English, 

History or 
Spanish 

Maths or 
Science DT or English Art, Music or 

PE* 
History, RE or 

Maths 

Štvrtok Form Time Science or 
PE* 

PE* or 
Science 

Art, Drama 
or Maths 

English, 
History, RE or 

Spanish 

Personal 
Development 

 
Piatok 

 
Y9 Fab Friday 
Celebration  

English, Art 
or Drama 

Maths or 
English 

PE*, Art or 
Drama 

Science, 
History or RE 

Computing or 
DT 

 

* Zaznamenáva sa niekoľko základných hodín telesnej výchovy, nie LLE. Odkazy na ne budú naďalej na SMHW. 

Ak potrebujete ďalšiu podporu ohľadne akýchkoľvek vecí týkajúcich sa učenia a blaha vášho dieťaťa, pošlite e-mail na 
adresu KS3@sws.cheshire.sch.uk . 

 

Personalizované rozvrhy študentov 

Vaše dieťa môže nájsť svoj vlastný osobný rozvrh na SMHW na ľavej strane. Takto ukážete dieťaťu presne to, aké 
predmety má každý deň. 

  

mailto:KS3@sws.cheshire.sch.uk
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Rozvrh udalosti 10. ročníka diaľkového vzdelávania naživo (LLE 
Nasledujúci rozvrh je určený pre celoročnú skupinu, kde sú hodiny a odkazy LLE prístupné na SMHW. Študenti preto 
budú musieť navštevovať predmet, ktorý by mali, keby v tom čase chodili do školy. 

Period/deň 
 

Form Time 
8:40am 

P1 
9:15am 

P2 
10:15am 

P3 
11:35am 

P4 
12:35pm 

P5 
2:05pm 

Pondelok 
Celebration 
Assembly – 

Mr Chapman  
Science or RE English Maths 

Art, Drama, 
DT, Food, 

History, PE, IT 

Science or 
RE 

Utorok Form Time 

History, 
Science, 

Personalised 
Learning or 
Geography 

English 
Personalised 
Learning or 

PE* 
Maths Science or 

RE 

Streda Form Time Science or RE English 

History, 
Science, 

Personalised 
Learning or 
Geography 

Art, Business, 
DT, Food, 
Music, PE 
Spanish 

Science or 
RE 

Štvrtok Form Time 
Art, Drama, 
DT, Food, 

History, PE, IT 

Art, Drama, 
DT, Food, 

History, PE, IT 

PE*, 
Personalised 

Learning 
Science or RE English 

 
Piatok 

Q&A 
Assembly – 
Mr Smissen 

Art, Business, 
DT, Food, 
Music, PE 
Spanish 

Art, Business, 
DT, Food, 
Music, PE 
Spanish 

History, 
Science, 

Personalised 
Learning or 
Geography 

Maths Maths 

 

* Zaznamenáva sa niekoľko základných hodín telesnej výchovy, nie LLE. Odkazy na ne budú naďalej na SMHW. 

Ak potrebujete ďalšiu podporu ohľadne akýchkoľvek vecí týkajúcich sa učenia a blaha vášho dieťaťa, pošlite e-mail na 
adresu KS4@sws.cheshire.sch.uk. 

 

Personalizované rozvrhy študentov 

Vaše dieťa môže nájsť svoj vlastný osobný rozvrh na SMHW na ľavej strane. Takto ukážete dieťaťu presne to, aké 
predmety má každý deň. 

 

 

mailto:KS4@sws.cheshire.sch.uk
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Rozvrh udalosti 11. ročníka diaľkového vzdelávania naživo (LLE) 
Nasledujúci rozvrh je určený pre celoročnú skupinu, kde sú hodiny a odkazy LLE prístupné na SMHW. Študenti preto 
budú musieť navštevovať predmet, ktorý by mali, keby v tom čase chodili do školy. 

Period/deň 
 

Form 
Time 

8:40am 

P1 
9:15am 

P2 
10:15am 

P3 
11:35am 

P4 
12:35pm 

P5 
2:05pm 

Pondelok 
Q&A 

Assembly – 
Mr Smissen 

Maths or 
English PE* 

Science, 
Computer 
Science, 

History or 
Geography 

Science or RE Maths or 
English 

Utorok Form Time Maths or 
English Science or RE Science or RE 

Science, 
Computer 
Science, 

History or 
Geography 

Maths or 
English 

Streda Form Time 

Art, Drama, 
D&T, Food, 
History, IT 
or Sports 
Science 

Art, Drama, 
D&T, Food, 

History, IT or 
Sports 

Science 

Maths or 
English 

Maths or 
English 

Art, Business, 
Engineering, 
Food, Music, 

Spanish or 
Sports 

Science 

Štvrtok Form Time Maths or 
English 

Maths or 
English 

Science, 
Computer 
Science, 

History or 
Geography 

Art, Drama, 
D&T, Food, 

History, IT or 
Sports Science 

Science or RE 

 
Piatok 

Celebration 
Assembly – 

Mr 
Chapman 

Science or 
RE PE* 

Art, Business, 
Engineering, 
Food, Music, 

Spanish or 
Sports Science 

Art, Business, 
Engineering, 
Food, Music, 

Spanish or 
Sports Science 

Science or RE 

 

* Zaznamenáva sa niekoľko základných hodín telesnej výchovy, nie LLE. Odkazy na ne budú naďalej na SMHW. 

Ak potrebujete ďalšiu podporu ohľadne akýchkoľvek vecí týkajúcich sa učenia a blaha vášho dieťaťa, pošlite e-mail na 
adresu KS4@sws.cheshire.sch.uk. 

Personalizované rozvrhy študentov 

Vaše dieťa môže nájsť svoj vlastný osobný rozvrh na SMHW na ľavej strane. Takto ukážete dieťaťu presne to, aké 
predmety má každý deň. 

  

mailto:KS4@sws.cheshire.sch.uk
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Technická podpora 

Microsoft Teams Podpora  
Sir William Stanier ponúka Microsoft 365 pre všetkých študentov. To znamená, že všetci študenti si budú môcť 
stiahnuť kľúčové programy, ktoré potrebujú na dokončenie súboru nastaveného na SMHW. Patria sem Word, 
Excel, Powerpoint a naša online vzdelávacia platforma - Microsoft Teams atď.  
 
 Click Here pozrieť si krátke video o tom, čo je Microsoft Teams 
 Ak chcete začať, postupujte podľa nasledujúcich pokynov 

Pre inštaláciu Microsoft na počítač / Mac 

1. Otvorte webový prehľadávač 
2. Zadajte adresu portal.office.com 
3. Zadajte e-mailovú adresu svojej školy, ktorú vám škola nastavila, čo je vaše bežné školské prihlásenie, za 
ktorým nasleduje @ sws.cheshire.sch.uk, napr. J.fraser.18@sws.cheshire.sch.uk 
4. Zadajte svoje heslo, ktoré by ste použili pri prihlasovaní do počítača v škole 
- Ak ste zabudli svoje heslo, pošlite e-mail na adresu studentpassword@sws.cheshire.sch.uk  iba so svojím 
menom a používateľským menom 
- Člen tímu IT zavolá domov s vašim heslom do 72 pracovných hodín 
5. Po prihlásení budete môcť pristupovať a sťahovať balík Microsoft. Kliknite na tlačidlo „Inštalovať kanceláriu“, 
ktoré sa nachádza v pravom hornom rohu webovej stránky, a potom na tlačidlo „Inštalovať softvér“. 
6. Po stiahnutí sa budete môcť prihlásiť pomocou svojej školskej e-mailovej adresy a hesla. Online video 
sprievodcu nájdete kliknutím sem Click Here 
Inštalácia Microsoftu na smartphone alebo iPade 

1. Prejdite do obchodu s aplikáciami a vyhľadajte Microsoft Office 
2. Môžete si stiahnuť celú sadu aplikácií alebo jednotlivé aplikácie, napríklad slovo, powerpoint atď 

3. Po stiahnutí by ste mali byť schopní prihlásiť sa pomocou svojej novej e-mailovej adresy a hesla pre 
Microsoft 365 

Prosím click here ďalšie informácie o tom, ako získať prístup k aplikácii Microsoft Teams ako súčasť školskej 
platformy vzdialeného vzdelávania. 

 

Prihlasujem sa do SMHW  
Z počítača 

Od pondelka 11. januára sa študenti budú musieť prihlásiť na SMHW pomocou nasledujúcich krokov. 

1. 1. Otvorte webový prehľadávač 
2. Zadajte www.satchelone.com  
3. Click  ‘Sign in with Office 365 button” 
 Zadajte e-mailovú adresu školy, ktorú pre vás škola nastavila, 
čo je vaše bežné školské prihlásenie, a potom @ 
sws.cheshire.sch.uk, napr. j.fraser.18@sws.cheshire.sch.uk 
 
4. Zadajte svoje heslo, ktoré by ste použili pri prihlasovaní do 
počítača v škole 
5. Ak ste zabudli svoje heslo, pošlite e-mailom na adresu 
studentpassword@sws.cheshire.sch.uk  iba svoje meno a 
meno používateľa 

https://support.microsoft.com/en-us/office/video-what-is-microsoft-teams-422bf3aa-9ae8-46f1-83a2-e65720e1a34d?wt.mc_id=otc_microsoft_teams
mailto:studentpassword@sws.cheshire.sch.uk
https://youtu.be/LSRDxp0teeI
https://youtu.be/KCB2gnRVVqY
http://www.satchelone.com/
mailto:j.fraser.18@sws.cheshire.sch.uk
mailto:studentpassword@sws.cheshire.sch.uk
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6. Člen tímu IT zavolá domov s vašim heslom do 72 pracovných hodín 
 
Z chytrého telefónu 

1. Stiahnite si tašku: jedna aplikácia (SMHW) 
 

 
 

2. Vyhľadajte „Sir William Stanier Community School“ a kliknite na „Sir 
William Stanier Community School“. 

 
3.  Kliknite na „Prihlásiť sa pomocou služieb Office 365 a potom sa prihlásiť pomocou svojej školskej e-mailovej 

adresy a hesla 

 


	Dochádzka
	Technická podpora
	Microsoft Teams Podpora
	Prihlasujem sa do SMHW

