Archiv webinářů:
Únorové termíny školení gramotnosti:

Inovativní nástroje a metody podpory čtenář. a matem. gramotnosti pro učitele 1.st.ZŠ
* 24. 2. 2021, od 15.00
https://www.veskole.cz/vzdelavani/detail-aktivni-6449
Inovativní nástroje a metody podpory matematické gramotnosti pro učitele 2. stupně ZŠ
* 23. 2. 2021, od 16:00
https://www.veskole.cz/vzdelavani/detail-aktivni-6450

Inovativní nástroje a metody podpory matematické gramotnosti pro učitele SŠ
* 23.2.2021, od 15:30 hod
https://www.veskole.cz/vzdelavani/detail-aktivni-6451

Inovativní nástroje a metody podpory čtenář. gramotnosti pro učitele 2.st
* 18.2.2021, od 15 hod
https://www.veskole.cz/?url=vzdelavani/detail-active&id=6452

Inovativní nástroje a metody podpory čtenářské gramotnosti pro učitele SŠ
* 25.2.2021, od 16:00 hod
https://www.veskole.cz/vzdelavani/detail-aktivni-6453

Inovativní nástroje a metody podpory čtenář. a matem. gramotnosti pro učitele 1.st.ZŠ
* 16.12.2020 od 15:30 hod.
https://www.veskole.cz/?url=vzdelavani/detail-active&id=6403
Inovativní nástroje a metody podpory čtenář. gramotnosti pro učitele 2.st. ZŠ
* 10.12.2020 od 15:00 hod.
https://www.veskole.cz/?url=vzdelavani/detail-active&id=6404
Inovativní nástroje a metody podpory čtenářské gramotnosti pro učitele SŠ
* 9.12.2020. od 15:00 hod.
https://www.veskole.cz/vzdelavani/detail-aktivni-6405
Inovativní nástroje a metody podpory matematické gramotnosti pro učitele 2. stupně ZŠ
* 10.12.2020 od 14:30 hod

https://www.veskole.cz/?url=vzdelavani/detail-active&id=6406
Inovativní nástroje a metody podpory matematické gramotnosti pro učitele SŠ
* 10.12.2020 od 18:00 hod.
https://www.veskole.cz/?url=vzdelavani/detail-active&id=6407

Webinář MŠMT k legislativním novinkám: Praha, 11. listopadu 2020 - V úterý 10. listopadu se na Youtube
kanálu MŠMT konaly online semináře o legislativních novinkách na školní rok 2020/2021 pro ředitele škol ve
všech krajích.
Záznam zde: Legislativní novinky ve školním roce 2020/21, MŠMT ČR (msmt.cz)

Distanční výuka jako příležitost, záznam webináře zde: Distanční výuka jako příležitost, MŠMT ČR

(msmt.cz)

Jak zvýšit šance na úspěch v online hodinách, 26.11.2020 19:00:

(1) Jak zvýšit šance na úspěch v online hodinách | Facebook

Třetí ročník konference ALEF SECURITY TALK. Konference bude zaměřena na oblast kybernetické bezpečnosti v
oblasti vzdělávání: Termín: 3. prosince 2020, Místo konání: on-line
Registrace zde: ALEF SECURITY TALK 2020 Brno | ALEF NULA

Výběr webinářů SYPO:
10:35 Výběr z webinářů SYPO - O matematické gramotnosti mluví Jana Hanušová
10:50 Výběr z webinářů SYPO - Hry v matematice představuje Pavla Sýkorová
11:20 Výběr z webinářů SYPO - Inspiraci do finanční matematika sdílí Pavla Sýkorová

Kam si chodím pro inspiraci? Tipy od učitelů pro učitele
13:00 videorozhovor se Štěpánkou Baierlovou
13:10 videorozhovor s Pavlem Špačkem
13:20 videorozhovor s Petrou Boháčkovou a Slávkem Horou

Představení inspirativních projektů a webů
11:55 Techambition - seznámení s online aplikací k aktivizaci žáků ZŠ/SŠ ve výuce matematiky
12:05 Matematická gramotnost v MŠ - práce s videem v MŠ od Hany Splavcové (NPI)
12:25 Umimematiku.cz - představení nástroje a jeho využití na ZŠ
12:35 Khanova škola - představení nástroje a jeho využití na ZŠ
12:45 Fraus - představení nástroje a jeho využití na ZŠ

•

Pro pedagogické pracovníky pražských ZŠ a SŠ projekt Implementace KAP PRAHA opět, stejně
jako na jaře upravil operativně vzdělávací kurz na ČTENÁŘSKÉ A MATEMATICKÉ GRAMOTNOSTI. Znovu
tedy přicházíme s formátem ON - LINE, kdy se snažíme vyjít vstříc těm školám, které svým
učitelům umožnili pracovat z domova. Kurz je kromě podpory gramotností doplněn i o aktuální témata,
kdy se lektoři snaží zaměřovat nejen na používání moderních technologií ve vzdělávání, ale sdílení
příkladů dobré praxe, tvorby pracovních listů, nebo metod pro aktivace žáků v obecné rovině.

•

11.11. od 15 hod. ZDARMA webinář I-KAP pro pedagogy SŠ hl. města Prahy na téma HK Inovativní nástroje a metody podpory matematické gramotnosti pro učitele SŠ s přihlášením na

https://www.veskole.cz/vzdelavani/detail-aktivni-6387
•

18.11. od 15 hod. ZDARMA webinář I-KAP pro pedagogy 2. st. ZŠ hl. města Prahy na téma
Inovativní nástroje a metody podpory čtenář. gramotnosti pro učitele 2.st. ZŠ s přihlášením na

https://www.veskole.cz/vzdelavani/detail-aktivni-6384
•

19.11. od 14.30 hod. ZDARMA webinář I-KAP pro pedagogy 2. st. ZŠ hl. města Prahy na téma
Inovativní nástroje a metody podpory matematické gramotnosti pro učitele 2. stupně ZŠ s přihlášením
na https://www.veskole.cz/vzdelavani/detail-aktivni-6386

•

19.11. od 15 hod. ZDARMA webinář I-KAP pro pedagogy 1. st. ZŠ hl. města Prahy na téma
Inovativní nástroje a metody podpory čtenář. a matem. gramotnosti pro učitele 1.st.ZŠ s přihlášením
na https://www.veskole.cz/vzdelavani/detail-aktivni-6383

•

25.11. od 15 hod. ZDARMA webinář I-KAP pro pedagogy SŠ hl. města Prahy na téma Inovativní
nástroje a metody podpory čtenářské gramotnosti pro učitele SŠ s přihlášením na

https://www.veskole.cz/vzdelavani/detail-aktivni-6385

Webináře nabízené na webové stránce ucimeonline.cz, registrace zde:
https://www.ucimeonline.cz/aktivity/ucimenanecisto/?fbclid=IwAR1eKRWum6wKrQe8DFunxsM4MHP8eblin-d59Tzjmy0BUGgcUrBCviBYBZg

18. 11. 2020
Labyrinth
19. 11. 2020
výuce
21. 11. 2020
výuky
25. 11. 2020
učení
26. 11. 2020
Teams

20:00

Hodnocení v praxi - sdílení strategie na ZŠ

20:00

Wellbeing a podpora žáků s nepříznivými podmínkami v distanční

20:00

Jak přenést bádání domů do distanční

20:00

Motivace, potřeby a bezpečné prostředí pro efektivní

20:00

Únikové hry v MS

28. 11. 2020
s Flippity
2. 12. 2020
vzdělávání
3. 12. 2020
předměty
5. 12. 2020
v praxi
10. 12. 2020
výuce

20:00

Učíme

20:00

Kybernetická bezpečnost ve

20:00

Mediální vzdělávání napříč

20:00

Whiteboard - školní online tabule

20:00

Jak technologie může šetřit čas a energii (nejen) v online

Webináře organizované MAP II Praha 13:
https://skolyprahy13.cz/map-ii-pripravil-webinare-pro-pedagogy-i-rodice/

Konference 4. ročník konference Setkání s Hejného metodou – 21.11.2020:
Přihlašování zde: http://hejnehometoda.pedf.cuni.cz/

Online konference Podpora pregraduálního vzdělávání na PedF UK 24.-25.11.2020:
https://pages.pedf.cuni.cz/prevzd/online-konference-24-a-25-listopadu-2020/

Webinář projektu P-KAP Práce se žáky s psychickým postižením, sdílení zkušeností, 23.11.2020 13:00:
http://www.nuv.cz/uploads/P_KAP/ke_stazeni/Webinare_podzim_20/program_Inkluze_podzim_20_final.p
df

Webinář projektu P-KAP Kariérové poradenství a problémy dneška, 19.11.2020 14:00:
http://www.nuv.cz/uploads/P_KAP/ke_stazeni/Webinare_podzim_20/20201119_Karipo_program.pdf

❗ WEBINÁŘ ZDARMA❗ Už 18.11. se můžete zdarma zúčastnit webináře, který spolupořádá
MAP Praha 1 a Nakladatelství Pasparta. Povede ho naše lektorka a autorka PhDr. Jitka
Kendíková. Poradí „Jak úspěšně zvládnout přechod dítěte ze ZŠ na SŠ.“ Pokud se chcete
zúčastnit, stačí vyplnit krátký dotazník na
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdFfmBTB5WtsjqDKtbs7qzWedKQbaJt6u
JOvBbkflQorz0XFA/viewform?fbclid=IwAR1g0rSI8nbBa8lugjsGCTybxEkIn5oxX5lOl11G
BgVbb2tMW7EXU0Xh4mU . Připravte sebe i děti na změnu včas!
Záznam webináře realizovaný dne 22. října 2020 pro Učitelskou platformu od PhDr. Lucie
Rohlíková, Ph.D.. Je zaměřen na „didaktické tipy nouzové distanční výuky na základní a
střední škole“ naleznete na

https://www.youtube.com/watch?v=FEp5HK8Vw3Y&fbclid=IwAR1sWRkI_Ee2cUIpMxM_jLbb
GkbHO9RLANclBLBy4HiJnjqHIElcMuGBwhA

Webináře akreditované vzdělávací instituce MŠMT – Infra s.r.o.:
Pro mateřské školy: https://kurzy.infracz.cz/otevrene-kurzy/?tk=1
Pro základní školy: https://kurzy.infracz.cz/otevrene-kurzy/?tk=2
Pro školní družiny a kluby: https://kurzy.infracz.cz/otevrene-kurzy/?tk=7
Pro střední školy: https://kurzy.infracz.cz/otevrene-kurzy/?tk=3
Pro základní umělecké školy: https://kurzy.infracz.cz/otevrene-kurzy/?tk=4

Webinář “Aby online výuka nebyla jen frontální”, 21.10.2020 20:00
Odkaz pro připojení zde:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScvZxzQTAr_TCbxIRRr4FlJTUrW39qjX09jCcigMidY7H6kkg/viewf
orm?fbclid=IwAR2cRytOYgsuhT_qcnncSaco7YD_hsUb-RNuXH8J43KvyFV7w5KMMrhRV3o

Webinář „Microsoft Teams otázky a odpovědi“ 21.10.2020 13:00-15:00
Odkaz pro připojení zde: www.aka.ms/pripojse

Webináře pro výuku dějepisu, odkazy zde:

HistoryLab - vhodné prostředí pro distanční vzdělávání v dějepise:
https://www.youtube.com/watch?v=VKWujBrnDfU&feature=youtu.be

Využití filmu v distanční výuce dějepisu:
https://www.youtube.com/watch?v=xWpLSECXpfo&feature=youtu.be

Historylab - jak hodnotit výkony žáků při práci s historickými prameny:
https://www.youtube.com/watch?v=jIvGxyw8mDI&feature=youtu.be

Jak na soudobé dějiny v distanční výuce:

https://www.youtube.com/watch?v=VxXoY_HOvtw&feature=youtu.be

Webináře nakladatelství Klett pro učitele německého, ruského a anglického jazyka, odkaz zde:
https://klett.cz/blog/webinare-klett-nakladatelstvi/

Konference pro učitele českého jazyka on-line pořádané společností Fraus. Celkem 12 on-line seminářů,
Odkaz zde:
https://seminare.fraus.cz/catalog/cs/psl0386.html?utm_source=HP_seminare&utm_medium=banner&utm_
campaign=konference_CJ_ON-LINE_20201021
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Jak se mění lexikální zásoba současné češtiny
Tajemství vlastních jmen ve školní praxi
Kolik jazyků má česká literatura?
Jak snadno a rychle porovnat varianty v psané a mluvené češtině a naučit je studenty rozlišovat
Slovo v kostce aneb Co se snadno dozvíme o českých slovech
Zajímavosti z jazykové poradny aneb Nová databáze poradenských dotazů
Nebojte se slovotvorby!
A co když jsme to my? Velké příběhy evropské kultury a možnosti jejich aktualizace.
Možnosti pojetí výuky českého jazyka u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v prostředí
běžné
Avantgarda v Čechách
Česká moderna
Komunikační pojetí v integrované výuce tzv. mluvnice a slohu

Webináře EDUA učitelům – jak na online výuku efektivně a prakticky, nabídka webinářů zde:
https://sites.google.com/eduagroup.cz/home/aktuality

Webináře projektu P-KAP na aktuální témata akčního plánování – inspirace pro školy, výměna zkušeností
Podzim 2020
http://www.nuv.cz/p-kap/podzimni-serie-webinaru-p-kap

Webináře září - říjen 2020
NÚV:
http://www.nuv.cz/projekty/ppuc/webinare-zaznamy
• Matematická gramotnost v předškolním vzdělávání (28. 2. 2019), blogový příspěvek
Lektorka RNDr. Hana Lišková.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Rozvoj informatického myšlení s využitím robotických hraček (6. 3. 2019), blogový příspěvek
Lektorka Eva Fanfulová.
Rozvoj digitální gramotnosti pro 1. stupeň ZŠ (20. 3. 2019), blogový příspěvek
Čtenářská gramotnost – osvobozování mladého čtenáře (námořníka) (21. 3. 2019), blogový příspěvek
Lektor: Mgr. Petr Koubek.
Rozvoj digitální gramotnosti pro 2. stupeň ZŠ (27. 3. 2019), blogový příspěvek
Lektorky:Eva Fanfulová, Markéta Čonková
Rozvoj gramotností pomocí YouTube (11. 4. 2019), článek
Lektor: Mgr. Vanda Vaníčková, Ph.D.
Počítáš, počítám, počítáme… (25. 4. 2019), blogový příspěvek
Lektoři: Jovanka Rybová, Tomáš Koten
Moderní karetní a deskové hry k rozvoji matematické gramotnosti (2. 10. 2019)
Čtení, to je zábava (23. 10. 2019), blogový příspěvek
Digitální gramotnost v předškolním vzdělávání (31. 10. 2019)
Čtenářská gramotnost v předškolním vzdělávání (21. 11. 2019)

Životní vzdělávání, z.s. http://zivotnivzdelavani.cz/webinare
• Komunikace s rodičem (nejen) předškoláka …aneb efektivní komunikace v praxi
Termín: 16. 9. 2020 18:00 - 19:00
Cena: 230 Kč Lektor/ka: Mgr. Eliška Hriech (Novotná)
•

Jak na hyperaktivní dítě - 1. díl. Nevychované, nebo hyperaktivní? Takovou otázku si kladl snad každý
učitel.
Termín: 16. 9. 2020 20:00 - 21:00
Cena: 230 Kč Lektor/ka: Mgr. Petra Vorlíčková
•

Aby byla skupinová práce efektivní. Skupinová práce jako metoda a forma práce s žáky na základní
škole bývá občas opomíjena.
Termín: 17. 9. 2020 18:00 - 19:00
Cena: 230 Kč Lektor/ka: Mgr. Dana Svobodová
•

Agrese a agresivita, kde se to v dětech bere? Kde se v dětech bere agrese, agresivita a jaký je v nich
rozdíl?...
Termín: 17. 9. 2020 20:00 - 21:00
Cena: 230 Kč Lektor/ka: Mgr. Lenka Polášková
• Poruchy autistického spektra Webinář je určen pro pedagogy v MŠ, kteří pracují s dítětem s PAS.
Termín: 17. 9. 2020 20:00 - 21:00
Cena: 230 Kč
Lektor/ka: Mgr. Petra Vorlíčková
• ADHD – prakticky. Prakticky? Opravdu čistě jen prakticky!
Termín: 21. 9. 2020 18:00 - 19:00
Cena: 230 Kč
Lektor/ka: Mgr. Petra Vorlíčková
• Hrajeme si v českém jazyce Lámete si hlavu tím, jak vzbudit v dětech zájem o český jazyk?
Termín: 21. 9. 2020 20:00 - 21:00
Cena: 230 Kč
Lektor/ka: Mgr. Vladislava Tichá

•

Děti sendvičové generace. Balance mezi hranicemi a podporou ve výchově. Transformace generačních
přístupů k dětem do 10 let.
Termín: 22. 9. 2020 18:00 - 19:00
Cena: 230 Kč Lektor/ka: Mgr. Darina Fialová
•

Začínám učit v MŠ - aneb co mě čeká a nemine Webinář je určen zejména začínajícím učitelkám
mateřských škol, ale i jakýmkoliv dalším zájemcům o danou problematiku.
Termín: 22. 9. 2020 20:00 - 21:00
Cena: 230 Kč
Lektor/ka: Mgr. Eliška Hriech (Novotná)
• Dětská jóga Zařaďte do běžného dne jógu.
Termín: 23. 9. 2020 18:00 - 19:00
Cena: 230 Kč
Lektor/ka: Bc. Ilona Bartovská
•

První třída – na co se můžete těšit, na co se připravit? Těšíte se na své první prvňáčky nebo jen hledáte
inspiraci?
Termín: 23. 9. 2020 20:00 - 21:00
Cena: 230 Kč
Lektor/ka: Jaroslava Rajnochová
• Přechválená generace a selhávání. Také jste si všimli, že některé děti neumí selhávat?
Termín: 23. 9. 2020 20:00 - 21:00
Cena: 230 Kč Lektor/ka: Mgr. Monika Čuhelová
• Motivace žáků k učení. Motivace usměrňuje naše chování a jednání pro dosažení určitého cíle.
Termín: 24. 9. 2020 18:00 - 19:00
Cena: 230 Kč
Lektor/ka: Mgr. Dana Svobodová
• Doplňkové materiály do hodin angličtiny na ZŠ - nástroje pro jejich rychlou a snadnou tvorbu.
Také jste při výuce anglického jazyka zjistili, že Vaši žáci potřebují do velké míry opakovat nově naučená slovíčka
a fráze a to formou rychle se střídajících zábavných aktivit, které udrží jejich pozornost a zájem?
Termín: 24. 9. 2020 18:00 - 19:00
Cena: 230 Kč Lektor/ka: Mgr. Šárka Valášková
• Dopady koronavirové nákazy na provoz a hygienu v mateřské škole
Vše k oblasti hygieny a stravování v mateřské škole, s aplikací na důsledky koronavirové nákazy.
Termín: 24. 9. 2020 20:00 - 21:00
Cena: 230 Kč Lektor/ka: Mgr. Lenka Polášková

• Logopedická prevence dyslálie (patlavosti) – praktická cvičení
Logopedický preventista je odborník, který se velkou měrou podílí na rozvoji komunikačních dovedností dětí v
předškolním věku. Často je to právě on, kdo objeví, že má dítě nějaký problém.
Termín: 24. 9. 2020 20:00 - 21:00
Cena: 230 Kč Lektor/ka: Mgr. Eva Kolesová
•

Dětský autismus a těžká vývojová dysfázie

Autismus, poruchy autistického spektra (PAS) a těžká vývojová dysfázie jsou poruchy, se kterými se v
logopedických ambulancích setkáváme čím dál častěji.
Termín: 29. 9. 2020 20:00 - 21:00
Cena: 230 Kč Lektor/ka: Mgr. Eva Kolesová
• Projektové vyučování v MŠ na modelovém příkladu „V království skřítka Podzimníčka“
… „Osobnost se vyvíjí v průběhu života z těžko znatelných nebo i neznatelných zárodečných vloh a teprve naše
činy ukáží, kdo vlastně jsme. Jsme jako Slunce, které živí život na Zemi a plodí všelicos krásného, zvláštního i zlého
(…) a teprve podzim vyjeví, co zplodilo jaro, a teprve večer bude jasné, co ráno začalo.“ Carl Gustav Jung
Termín: 29. 9. 2020 20:00 - 21:00
Cena: 280 Kč Lektor/ka: Mgr. Eliška Hriech (Novotná)
• Aktualizace školního řádu od A do Z
Komplexní přehled k zásadnímu dokumentu, definující práva a povinnosti všech účastníků výchovně vzdělávacího procesu.
Termín: 30. 9. 2020 18:00 - 19:00
Cena: 230 Kč Lektor/ka: Mgr. Lenka Polášková
• Využití myšlenkových map v procesu učení. Jak myšlenkové mapy vznikly a
proč jsou tak účinné nejen v procesu učení?
Termín: 30. 9. 2020 20:00 - 21:00
Cena: 230 Kč Lektor/ka: Ing. Hana Fialová

Interaktivka - záznamy z webinářů http://interaktivka.cz/sluzby
V LAVICI: https://www.vlavici.cz/webinare/kategorie?k=8
Vzdělávací online semináře, které nabízíme jsou přednášeny zkušenými, erudovanými odborníky z praxe, kteří se
daným tématem zabývají. Každý vzdělávací webinář je recenzovaný dalším odborníkem. Výhodou online
seminářů je především vzdělávání se z pohodlí Vašeho domova, přímý kontakt s lektorem, získání osvědčení o
absolvování online semináře, materiály z přednášky a společné sdílení pedagogických zkušeností nejen mezi
účastníky. V lednu 2020 jsme získali od MŠMT ČR rozhodnutí o udělené akreditaci č. j.: MSMT – 4484/2020-1,
k provádění vzdělávacích programů, platnou do 27. 1. 2026.
V případě jakýchkoliv dotazů ke vzdělávacím webinářům se můžete obrátit na e-mail: vzdelavani@vlavici.cz. Již
uskutečněné webináře si můžete objednat v archivu. Vybraný záznam a materiály z webináře obdržíte po
zaplacení ve svém účtu v sekci moje webináře.
Speciálně pedagogická témata
• školní zralost;
• práce se žákem se SVP;
• tvorba individuálního vzdělávacího plánu;
• podpůrná opatření na základní škole;
• logopedická témata;
• začleňování žáků se SVP;
• práce se žáky s OMJ aj.
Psychologická témata
• poruchy chování, ADHD;
• pochvaly a tresty;
• prezentační dovednosti u pedagogů;
• práce s "problémovým" žákem aj.
Sociálně-patologické jevy
• Řešení šikany

•
•
•
•
Logo
•
•
•
•
•

Poruchy pohlavní identity
Lhaní a sprostá slova
Sebepoškozování u dětí a mladistvých
Látkové závislosti
pedická témata
Žák s vývojovou dysfázií na ZŠ
Logopedická chvilka v MŠ
Koktavost
Mutismus
Narušená komunikační schopnost

Pedagogická témata
•
•
•
•
•

Přírodovědné pokusy
Třídnická hodina jinak
Projektové vyučování
Využití deskových her ve výuce
Tipy a náměty na školy v přírodě

Počítačová témata
•
•
•

Excel
Word
Power point

E TWININGhttps://www.etwinning.cz/o-nas/
Komu je eTwinning určen? Iniciativa eTwinning je otevřena všem typům mateřských, základních a středních škol.
Jedinou podmínkou je, aby škola byla uvedena v rejstříku škol, který zveřejňuje MŠMT. Nejde o dotační typ
vzdělávacího programu, jaké existují v rámci Evropské unie – nemá vymezená kritéria účasti ani termíny pro
zapojení či předkládání projektů. eTwinning je službou, která tvoří rámec pro mezinárodní spolupráci škol, které
mohou jednoduchým způsobem navazovat partnerství a realizovat takovou aktivitu (mezinárodní vzdělávací
projekt), kterou ony považují za užitečnou, kde si samy určí začátek a konec spolupráce s partnerskými školami.
Národní podpůrné středisko pro Vás opět připravilo bohatou nabídku webinářů, při kterých se můžete inspirovat
příklady využití různých nástrojů či aplikací při mezinárodních projektech eTwinning.
Webináře se budou konat dvě středy v měsíci vždy od 19:00 do 20:00 hodin.
Je možné se registrovat na webináře probíhající ve stejném měsíci, tzn. na max. 2 najednou. Registrace se uzavírá
24 hodin před zahájením. Nabídka webinářů v registračním dotazníku na následující měsíc bude aktualizována
po uskutečnění druhého webináře v předchozím měsíci.
9. 9. 2020 – Jak začít nový projekt
23. 9. 2020 – Cizí jazyky a projekty eTwinning
7. 10. 2020 – Programování a robotika s nejmenšími
21. 10. 2020 – První hodina programování
4. 11. 2020 – Únikovky v projektech a výuce zase trochu jinak

18. 11. 2020 – Čtenářská gramotnost
Čtenářská gramotnost – porozumění psanému textu, používání psaného textu a přemýšlení o něm za účelem
dosažení cílů jedince, rozvoje jeho vědomostí a potenciálu a za účelem aktivní účasti ve společnosti. Pojďme se
společně podívat, jak toho dosáhneme s pomocí eTwinningu. Mezinárodní spolupráce žákovských týmů je
vynikajícím prostředkem k naplnění cílů čtenářské gramotnosti na všech typech škol. Na našem webináři si
ukážeme některé možnosti.
2. 12. 2020 – iPad a jeho využití v projektu 1
16. 12. 2020 – iPad a jeho využití v projektu 2
6. 1. 2021 – Projektová témata a hry pro 1.-3.ročník ZŠ
20. 1. 2021 – QR kódy v projektech
Webináře jsou určeny všem učitelům mateřských, základních a středních škol, kteří chtějí do své výuky zapojovat
digitální technologie či je zajímá projektová výuka – rádi by se zapojili do eTwinningu a realizovali eTwinningový
projekt nebo hledají nové nápady pro svůj již běžící projekt.
„15“ aneb eTwinning má občanku

1. Výuka 1 a více předmětů
V tabulce máte k dispozici odkazy, které se zaměřují na výuku jednoho předmětu, nebo jsou po
jednotlivých předmětech strukturovány v prvním sloupci vyjma ikony autora máte i předmět, na který se
stránka zaměřuje. V posledním sloupci je uvedeno datum, kdy jsme daný odkaz vyzkoušeli.
PŘEDMĚT

ODKAZ NA AKTIVITU

DATUM
KONTROL
Y/POZN.

PŘÍRODOVĚDA MŠ A

Pracovní listy:

1. STUPEŇ ZŠ

https://trello.com/c/VdP3LIFQ/1-kdy%C5%BE-m%C3%A1%C5%A1-

20.10.

chvilku
DĚJEPIS

Lekce pro distanční výuku:

20.10.

http://www.dejepis21.cz/distancnivyuka?fbclid=IwAR30ZAdq90bgBj8hI-N_MRB4zRZ66eW_dSgR0mn_ekcppLX1FodLQw6zXo

MATEMATIKA

Krása a podivuhodnost matematiky, možná zajímavý úvod do
matematiky od Jiřího Rákosníka z Matematického ústavu AV ČR,
který přibližuje krásu matematiky. Že naučit se ji může i ten, kdo na
ni „nemá buňky“ a také jak královna věd ovlivnila animovaný seriál
Simpsonovi.

31.7.

MATEMATIKA SŠ

Techambition studentům můžete zadávat matematické příklady a

31.7. Již

detailně sledovat, jak se jim daří je vypracovávat.

placené

https://techambitioncom.s3.eu-central1.amazonaws.com/pages/cenik.pdf
MATEMATIKA

31.7.

Program pro interaktivní geometrii, algebru i analýzu nabízí
GEOGEBRA, který lze stáhnout zdarma, nebo využívat on-line.
MATEMATIKA 1. - 9. ZŠ

Matematiku pro 1. - 9. ročník základních škol v hravé formě nabízí

31.7.

Matika.in

FINANČNÍ GRAMOTNOST

Zlatka.in

31.7.

Gramar.in

31.7.

Geograf.in

31.7.

Hejného metody vydané společností H-mat, o.p.s., včetně

31.7.

metodických komentářů a webinářů k Hejného metodě. Online

Placené/

prostředí umožňuje i tvorbu vlastních pracovních listů.

10dní

Informace a podpora webináři k Hejného metodě.

zdarma

(1.,2. STUPEŇ ZŠ A SŠ

ČJ (1. - 6. TŘÍDA ZŠ A 4.

ROČNÍK SŠ)
ZEMĚPIS
MATEMATIKA HEJNÉHO

Video k tomu, jak zvládají v době karantény Hejného metodu
rodiče.
https://www.h-edu.cz/ucebnice
MATEMATIKA (GYMNÁZIUM)

Na matematiku hravě šli ve svých on – line kurzech i na Gymnázium
Litoměřická:
o

jak na Vzdálenost bodu od roviny a od přímky
v prostoru;

o

jak na Soustavy lineárních nerovnic;

o

jak na Kružnice;

o

jak na Nerovnice v součinovém tvaru;

o

jak na Kružnici a přímku;

o

jak na Nerovnice v podílovém tvaru;

o

jak na Elipsu;

o

jak na Rovnice s absolutními hodnotami;

o

jak na Parabolu;

o

jak na Nerovnice s absolutními hodnotami;

o

jak na Tečnu paraboly;

31.7.

o

jak na Soustavy dvou lineárních rovnic se dvěma
neznámými;

o

jak na Gaussův eliminační algoritmus;

o

jak na Rovnice v oboru komplexních čísel;

Matematice a nejen té, se na svém youtubovém kanále věnuje
MATEMATIKA

učitel Václav Nádvorník.

MATEMATIKA PRO ZŠ A SŠ

Aplikace Mathman, která zábavnou a interaktivní formou doučí

31.7.

31.7.

naleznete jí v Google Play.

MATEMATIKA SŠ

TIP pro učitele a žáky SŠ! Vyzkoušejte online výuku matematiky na

31.7.

stránkách Math4U. Najdete tam výukové i zábavné materiály pro
učitele, celou třídu, i jednotlivé studenty
ČJ MAT /1.2.STUPEŇ

Češtinu a matematiku pro 1. a 2. stupeň základní školy jde

31.7.

procvičovat i na Onlinecvičení.cz.
MAT ANGL-PRO NADANÉ

Pro studenty, kteří zvládají angličtinu a matematiku "levou zadní" a

31.7. 90

ŽÁKY

chtěli by se rádi dále rozvíjet, Cambridge University Press poskytlo k

dní

dispozici na 90 dnů své online prostředí Cambridge Online

/zdarma

Mathematics ZDARMA.
ČJ MAT /1.2.STUPEŇ

Procvičování češtiny a matematiky pro 1. stupeň základní školy

4.8.

hravě a zábavně lze i na Škola ZVESELA.
ČJ MAT,ČJS /1.2.STUPEŇ

Zajímavé materiály pro výuku M, Čj, ČJS 1.st. základních škol nabízí i

4.8.

web Luštěnky.
MAT, PŘÍPRAVA

Výuku matematiky podporuje i Doktor Matika. Nabídka programů

K MATURITĚ, KE ZKOUŠKÁM

od 0,- do 149,-úměsíc

4.8.

ATD.

GEOMETRIE ZŠ, SŠ

GeoTest je učební pomůcka pro zadávání a řešení geometrických

4.8.

konstrukčních úloh. Jádrem GeoTestu je GeoGebra, program pro
tvorbu geometrických konstrukcí. Lze jí použít jak pro on-line
výuku, tak i v běžné hodině. Hodí se především na výuku
planimetrie jak pro ZŠ, tak pro SŠ. Učitel zadá úlohy výběrem z
mnoha z předpřipravených úloh a pak sleduje postup plnění žáky.
Žáci hned vidí, zda úlohu udělali dobře či ne. V případě špatného
řešení může zkoušet plnit opakovaně.
MATEMATICKÁ A
PŘEDMATEMATICKÁ
GRAMOTNOST, PŘÍPRAVA

BERNEŠKA.CZ.

4.8.

NA ZŠ PRO PŘEDŠKOLÁKY I
PRO PŘIJÍMAČKY NA
STŘEDNÍ ŠKOLU
WEB K INFORMATICE A

Podpora rozvíjení informatického myšlení (PRIM)

4.8.

Výuková pomůcka nové generace

4.8.

INFORMATICKÉMU MYŠLENÍ
(VŠECHNY KATEGOROIE)

VZDĚLÁVACÍ SOFTWARE

Corinth je nejpokročilejším vzdělávacím softwarem na trhu.
Propojuje technologie, které studenty baví, s nástroji, které učitelé
používají každý den.
Česká společnost Corinth rozhodla zpřístupnit svou vzdělávací 3D
pomůcku zdarma všem studentům a učitelům pro domácí použití.
Aby pro výuku mohl každý žák či student použít své vlastní zařízení,
zpřístupňuje Corinth svůj obsah na online platformě Lifeliqe.
Corinth pro online vzdělávání lze získat přes kontaktní formulář.
Seznámit se s pomůckou můžete na některý z připravovaných
webinářů.
ČJ

Ústav pro jazyk český AV ČR vytvořila Internetovou jazykovou

4.8.

příručku, kterou lze využívat také k výuce českého jazyka.
ČJ

Čeština nemusí být nuda, to svým pojetím výukových materiálu na

4.8.

svém portálu se snaží dokázat MOJE ČEŠTINA. Aktuálně čeština
s maňásky zdarma, placené různé další aktivity (vyjmenovaná
slova, y/i, pády…atd.)
ČJ

Pracovní listy pro čtení s porozuměním na G a SOŠ přináší pro školy

4.8.

ke stažení na svých stránkách VISK (Vzdělávací institut
Středočeského kraje).
ČJ

Procvičování češtiny odkudkoliv a čemkoliv, od interaktivní tabule

4.8.

až po mobil je dostupné na UMÍME ČESKY.
ČJ

ČEŠTINA.DIKTÁTY.CZ Připravujeme pro vás novou verzi diktátů

4.8.

Nové diktáty již na konci srpna 2020
Dej si prázdninovou pauzu :-)
ČJ

Podpoře výuky v Češtině krok za krokem se věnuje také portál

4.8.

Mozaika.EU, kde naleznete i rozřazovací testy pro cizince.
PSANÍ- PŘEDŠK. A 1.TŘÍDA

Pro procvičování písmen je možné si doma stáhnout z PÍSANKA.CZ,
kde lze nalézt jednotlivé listy písanky k volnému stažení.

4.8.

ČJ

Vyjmenovaná slova hrou? Kde psát Y se rozhodla pořadem na

4.8.

vyjmenovaná slova pro děti připravit ve své divadelní škole
Ypsilonka.
PŘÍRODNÍ VĚDY

Inspirace zaměřené na badatelsky orientované učení v oblasti

4.8.

přírodních věd jak pro ZŠ tak i SŠ nabízí web Badatelé.CZ.

PŘÍRODNÍ VĚDY 1.+2.ST. ZŠ A

E-Kabinet velké množství materiálů pro výuku

SŠ.

4.8.
Placená
služba

CHEMIE ZŠ , SŠ

Portál PřF UK / STUDIUM CHEMIE

4.8.

CHEMIE + ČL. GEOLOGII A

MINERALOGII
CHEMIE, BIOLOGIE-ZŠ

Prvky.com

Martin Čermák, učitel na Gymnáziu U Libeňského zámku,

5.8.

5.8.

prostřednictvím svého Webu o chemii a biologii zprostředkovává
materiály, které vytváří s žáky zejména pro učitele, učitelky, žáky a
žákyně ze základních škol.
PŘÍRODNÍ VĚDY / POKUSY

CHEMIE A PŘÍRODNÍ VĚDY

https://vida.cz/vida-na-doma

Akademie věd ČR přispívá k přírodovědným předmětům svým

5.8.

5.8.

portálem POKUSY NA DOMA.CZ.
PŘÍRODNÍ VĚDY / POKUSY

Ústav experimentální botaniky AV ČR se také rozhodl přispívat

5.8.

k podpoře vzdělávání žáků, kteří jsou nyní nuceni se učit doma
přípravou návodů na pokusy:
•

návod na pokus jak Rozsvítit cukr;

•

návod na vyzkoušení si Akčnosti enzymů;

•

návod jak si Vyrobit škrob;

•

co udělají enzymy s bonbony, to se dozvíte u
Medvědožravého ovoce;

•

prozkoumejte barviva antokyany, která mění barvu podle
pH u Barevných hrátek s květy;

•

hravý pokus pro děti při výrobě Kapek a žížal z pektinu;

•

zjistit jak rostliny rozvádí vodu, živiny a další látky lze zjistit
u pokusu Barvení cévních svazků;

ZEMĚPIS/METEOROLOGIE

Windy.com, mapa světa s meteorologickými jevy (proudění

5.8.

vzduchu, deště, bouře, teploty apod., včetně přístupu na kamery
v jednotlivých oblastech.
e-learning „Staň se objevitelem kontinentů“ na portálu Mapujeme
ZEMĚPIS

svět.

PŘÍRODNÍ VĚDY

K výuce zeměpisu lze využít i portál Agentury ochrany přírody a

5.8.

5.8.

krajiny ČR, která na svých stránkách má VÝUKOVÉ MATERIÁLY pro
učitele i žáky.

PŘÍRODNÍ VĚDY
POZOROVÁNÍ

Občanská věda - iNaturalist - aplikace Kalifornské akademie věd a
Národní geografické společnosti o aplikaci: ZDE

5.8.

výukové materiály online
EVVO

VÝCHOVA KE ZDRAVÍ

o

NP Šumava;

o

NP České Švýcarsko;

o

NP Podyjí.

https://www.eklasa.cz/co-je-klasa KLASA – značka kvalitních

5.8.

5.8.

potravin se také zapojuje do podpory vzdělávání a připravila pro
předškoláčky APLIKACI ŽIVOT NA STATKU a pro školáčky APLIKACI
STATKÁŘ, které si lze stáhnout na Google Play nebo App Store a
které nejen zabaví, ale ještě děti přiučí zajímavým věcem.
EVVO

"Jak se kapičky staly pitnou vodou"-film pro MŠ, ZŠ autor: svazek

5.8.

vodovodů a kanalizací Ivančice
AJ

Nejlepší aplikace pro studium angličtiny (Honza Chvojka, lektor AJ

5.8.

a překladatel )

Včelka

5.8.

https://www.vcelka.cz
ČJ AJ ŠPA

cvičení jsou obzvláště vhodná pro děti se specifickými poruchami
učení nebo pro cizince.
Záznam z webináře jak pracovat s tímto programem naleznete ZDE
Učitelům a rodičům spec. pedagog J. Budíková z PPP P11 a 12
doporučuje program, neboť pokrývá jak potřeby předškoláků z
hlediska stimulace před čtenářských dovedností (sluchové a
zrakové vnímání, fonologické oblasti), tak i potřeby dětí, které se
učí zvládat techniku čtení nebo se učí číst s porozuměním. Nabízí
efektivní a zároveň pro děti atraktivní cvičení pro rozvoj čtenářství.
Aplikace se osvědčila v poradenství, na školách i domácí výuce.
https://www.duolingo.com/learn

JAZYKY

5.8.

Doporučili bychom ji ale spíše žákům, kteří s cizím jazykem teprve
začínají.

AJ

JAZYKY

Help for English

5.8.

Při výuce jazyků potřebují žáci častý kontakt nejen s učitelem, ale

5.8.

také autentickým jazykem. Mooveez chce pomoci, proto v reakci

Zdarma

na situaci s opatřeními kolem COVID-19 otevírají svůj veškerý obsah

do

zdarma do konce srpna 2020.

31.8.20
20

JAZYKY (SLOVÍČKA)

Aplikace WocaBee Učitelům to umožňuje zadávat během nuceného

5.8.

volna žákům novou slovní zásobu z jakéhokoli cizího jazyka na
procvičení v domácím prostředí. Kromě toho aplikace umožňuje
naplánovat / spustit online písemku, či spustit hry. Navíc přes tuto
aplikaci je dokonce možná přímá komunikace učitele s žákem či
celou třídou formou zpráv.
AJ NA CESTY

EasyLingo k stažení ZDARMA nejprodávanější e-book

5.8.

KURZY RŮZNÉHO ZAMĚŘENÍ

Seduo.cz

5.8.

EKONOMIE, PRÁVO

EDUKO - e-učebnice

5.8.

KRITICKÉ MYŠLENÍ

Trainbra.in

5.8.

BEZPEČNOST IT

BUĎ SAFE ONLINE

6.8.

Kurz jak se správně a bezpečně chovat v online světě, Jirka Král,
Avast a odborníci z E-Bezpečí. Žák jako špión bude sledovat chat
dvou lidí, které se odehrají v různých situací – řeší se hry, rande,
celebrity, ale i nadávky a vyhrůžky.
EKONOMIKA A CESTOVNÍ
RUCH PRO SŠ A SOU

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA

GRAMOTKA

6.8.

Svět médií Web vznikl na základě povinně volitelného předmětu

6.8.

pražského Gymnázia Na Zatlance.
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA, LIDSKÁ
PRÁVA, OBČANSKÁ
ANGAŽOVANOST…

Jeden svět na školách

6.8.

https://www.jsns.cz/lekce/416814-medialni-vzdelavani-pro-1stupen-zs
vzdělávací portál JSNS.CZ (audiovizuální lekce dokumentární

filmy a metodické materiály)
1.ST ZŠ MEDIÁLNÍ
GRAMOTNOST,IT
BEZPEČNOST

OBČANSKÁ VÝCHOVA A
SPOLEČENSKÉ VĚDY

O2-chytrá škola: V digitálním světě

6.8.

témata online a internetové bezpečnosti a mediální gramotnosti.

Občankáři.CZ
Slavné dny

6.8.

OBČANSKÁ VÝCHOVA A
SPOLEČENSKÉ VĚDY

Paměť národa/ Vyprávěj příběh

6.8.

OBČANSKÁ VÝCHOVA A
SPOLEČENSKÉ VĚDY

Respekt

6.8.

https://www.respekt.cz/specialy?fbclid=IwAR1sTDBhSiZv8v5Dyvy_
gUYp6u9BmcmWZXEdC3zDJcE2QZwG34bhwLLJOC8

DĚJEPIS , OBČANSKÁ
VÝCHOVA

Moderní dějiny

6.8.

OBČANSKÁ VÝCHOVA A
SPOLEČENSKÉ VĚDY

Politika Z /Youtube

6.8.

http://kralovskedilo.ktf.cuni.cz/

6.8.

DĚJEPIS, VLASTIVĚDA

DĚJEPIS

Historylab

6.8.

https://historylab.cz
Vzdělávací aplikace pro práci s historickými prameny 20.století
VŠEOBECNÝ PŘEHLED

Virtuálně do muzea
Online výstavy

6.8.

Přesouváme se za vámi do online prostředí. Přestože je většina
objektů Národního muzea od 11. 5. 2020 opět otevřena, naše
výstavy si můžete stále užívat i z pohodlí a bezpečí domova.
Zapněte si počítač a společně s našimi kurátory prozkoumejte
aktuální i již ukončené výstavy.

PRIMÁRNÍ PREVENCE

DROP IN / přednáška Co je alkohol.

6.8.

DĚJEPIS

Dějepis v 21. stole/ D – 21
materiály pro distanční výuku

6.8.

tvorba metodik pro učitele, rozvoj projektového vyučování
PSANÍ NA PC

Psaní Hravě pro školy

6.8.*

Psaní všemi deseti
návod Jak na domácí výuku
DOPRAVNÍ VÝCHOVA

Bezpečné cesty/ Škoda auto
ZDE

6.8.

DOPRAVNÍ VÝCHOVA

HUDEBNÍ VÝCHOVA

KARIÉROVÉ PORADENSTVÍ ZŠ
SŠ

PODPORA PODNIKAVOSTI

DDM Praha 6. DOPRAVNÍ VÝCHOVA

Charanga Online knihovna kvalitních interaktivních materiálů pro
hudební výuku a také prostor, kam si můžete nahrávat své vlastní
materiály.
Můžete zde využívat hotové lekce, kurzy a studijní plán, nebo si
pomocí nástrojů, které platforma obsahuje, rychle a jednoduše
vytvářet své vlastní.
Usilujeme o spojení nejnovějších vzdělávacích technologií s
moderními pedagogickými přístupy a vytváříme materiály, které si
skutečně oblíbí učitelé i děti.
2020-2021 školení v jednotlivých krajích
https://www.charanga.cz/site/cenik/
Salmondo https://www.salmondo.cz
Nejvíce je pak využívána výchovnými a kariérovými poradci a
školními psychology pro získání podkladů pro jejich individuální i
skupinovou poradenskou činnost a jako její rozšíření.
Středočeské inovační centrum
Webinář: Podpora podnikavého absolventa

6.8.

6.8. Do
31.8.
zdarma

6.8.

6.8.

GASTRONOMICKÉ OBORY

web KULINÁŘSKÉ UMĚNÍ

TECHNICKÉ OBORY

TechPedia http://techpedia.fel.cvut.cz/home/blocks
výkladový slovník, pomůcky, prac listy.

6.8.

OBOR INSTALATÉR

AlcaPLAST
Domácí výuka nejenom pro žáky

6.8.

STAVEBNÍ OBORY

STAWEBNICE
Interaktivní učebnice / fi. Heluz

6.8.

PROGRAMOVÁNÍ

DARKBOT , Intellectus, DATEL (Digitální A TEchnologickou
Laboratoří). Zpestření výuky programování
a zároveň ukazuje, jak lze propojit různé oblasti výuky

FINANČNÍ GRAMOTNOST

http://www.aisis.cz/cz/7-rozumime-penezum.html
AISIS

6.8.

zdarma
6.8.

6.8.

1. A 2ST. ZŠ
Tipy pro komunikační výchovu

6.8.

6.8.

2. Kombinace předmětů

V tabulce máte k dispozici odkazy, které se zaměřují na výuku více než jednoho předmětu, jsou zpravidla
koncipovány interdisciplinárně, propojují obsahy, témata. Dále jsme zde zařadili i stránky, které poskytují
zajímavé zdroje pro výuku. V prvním sloupci vyjma ikony autora máte i předměty, obory, témata, na která
se stránka zaměřuje. V posledním sloupci je uvedeno datum, kdy jsme daný odkaz vyzkoušeli.

PŘEDMĚT

ODKAZ NA AKTIVITU

DATUM
KONTROLY/
CENA

Nakladatelství FRAUS *
Program RESTART https://www.fraus.cz/cs/ucenidoma/program-restart
Zkušenosti z výuky po uzavření škol
Předškoláci, MŠ,ZŠ

6.8.

RAABE https://pracovnisesity.raabe.cz/eknihy-raabe Pracovní listy k

6.8.

rozvoji předmatematických dovedností, grafomotoriky nebo řeči nyní

Již

Kuliferda a jeho svět

placené

Nakladatelství TAKTIK

6.8. odkaz

https://www.etaktik.cz/ucebnice-a-pracovni-sesity/

Již

Do portfolia společnosti patří moderní učebnice a pracovní sešity,

placené

pokrývající široké spektrum základních učebních předmětů, jakož i
mezipředmětové učební a vzdělávací pomůcky pro žáky základních škol,
víceletých gymnázií a středních škol.
S podporou učitelům cizích jazyků přichází i nakladatelství KLETT ale i
Inspirativní blog pro učitele.
Cizí jazyky (Ně, Ru,A,Špa)

6.8.
Možnost
využití
odkazů
zdarma
skončila ke
30. 6.
2020.

Khan Academy - web a mobilní aplikace.s interaktivními videi

6.8.

https://cs.khanacademy.org/coach/welcome
Řízení školy online
poslední aktualizace18. května 2020
Online učebnice, aplikace
- https://www.rizeniskoly.cz/cz/aktuality/ucebnice-online-vyukoveaplikace-a-dalsi-k-dispozici-zdarma.a-6479.html

6.8.

webová knihovna eJMŠKOLY

6.8.

Zdroj výukových materiálů

KAP rozvoje vzdělávání Jihomoravský kraj (JMK) https://kap.kr-

6.8.

všechny stupně vzdělávání

jihomoravsky.cz/

Placené/1

Polytechnická výchova

https://kap.kr-jihomoravsky.cz/public/materials

0dní
zdarma

zdroj pro výuku školy Jihomoravského kraje sdílí výukové materiály pro
všechny úrovně vzdělávání.
Konference PolyGram cílem bylo zhodnotit přínos projektu pro rozvoj
polytechnické výchovy na všech stupních primárního a sekundárního
vzdělávání
Školský portál Karlovarského kraje určení rodičům, žákům, učitelům a

6.8.

ředitelům základních škol.

DUMy.CZ – největší úložiště DUMů pro všechny předměty a stupně.

6.8.

Red Monster

6.8.

https://redmonster.cz/home
moderní vzdělávací online kurzy pro základní a střední školy, které
obsahují kompletní učivo ZDE.
1.,2. st. ZŠ

MŠ a ZŠ Na Beránku vzdělávacích materiály a zásobník odkazů na online

6.8.

zdroje.
ZŠ

Katalog VÝUKOVÝCH MATERIÁLŮ pro žáky i učitele s učivem pro ZŠ

6.8.

v různých předmětech, včetně odkazů na další zajímavé webové stránky
s digitálními výukovými materiály
SŠ, Gymnázia

Educanet/youtube

6.8.

https://www.youtube.com/channel/UC2nnkhVh4U-AV-cWAo6EDMQ
Procvičování učiva

Drillandskill.cz.

6.8.
Zkušební
verze
zdarma

Umíme to https://www.umimeto.org/

6.8.

Školákov.eu.

6.8.

na TVOŘIVÁ ŠKOLA

6.8.

Škola s nadhledem.

6.8.

čj,Ang,N,M.programování,
všeobecný přehled
1.stupeň ZŠ

Online
procvičování, publikace ZŠ,SŠ

1.stupeň ZŠ M, ANG

Vzdělávací portál KOZMIX

6.8. 90 dní

I v českém jazyce! Jednoduše přístupný z počítače, tabletu či ze

/zdarma

smartphonu. Při tvorbě matematické části projektu se např. vycházelo
ze základů jedinečné výukové metody z Finska.
Přes 3300 vzdělávacích přednášek na různá témata najdete na TED

6.8.

v češtině případně s titulky https://www.ted.com/
Komplexní nabídka vzdělávacích aktivit pro pedagogy, studenty a žáky
například
Inspirace pro výuku https://www.eduteam.cz/inspirace-pro-vyuku/

Otevřená věda Akademie věd ČR
Otevíráme cestu k vědě Realizujeme STUDENTSKÉ VĚDECKÉ STÁŽE.
Vytváříme NEZKRESLENOU VĚDU. Vzděláváme PEDAGOGY.
Organizujeme VELETRH VĚDY, pořádáme PŘEDNÁŠKY, EXKURZE,
VÝSTAVY a další akce pro veřejnost

6.8.

6.8.

http://www.otevrenaveda.cz/cs/index.html NEZkreslená věda
https://www.youtube.com/user/OtevrenaVeda/playlists?disable_polym
er=1
Snídaně Brain&Breakfast primárně vznikly pro vzájemné inspirování se

6.8.

lidí z různých profesních oblastí. Aby zajímavé pohledy na různé témata
zdroje

nezapadla a zůstaly zachovány nové obzory, představení různých
odvětví a myšlenek od lidmi se silným příběhem zaznamenal autor
těchto snídaní na videa formou přednášek, které lze využít do různých
předmětů.
Isibalo.com výuková videa, testy a příklady z matematiky, chemie a

M,CHE,FY

6.8.

fyziky. Natáčeny jsou mladou skupinou lektorů, jsou v češtině a
částečně zdarma.
SMART fish SEE

11.8.

I nternetové zdroje pro učitele nejen 1. stupně ověřené a
odzkoušené lze nalézt na blogu učitelky a lektorky využívání ICT
technologií ve výuce Martiny Vokounové.
Slovníček k online aplikacím Kahoot a Quizizz.
Zde je odkaz do klasické verze Digitální knihovny AV, kde jsou přístupné
pouze dokumenty, u nichž to umožňuje Autorský zákon ČR nebo
smlouvy s vydavateli.

11.817. kv
ětna 2020
skončila

zdroje

Můžete využít přístup do Digitální knihovny NK ČR (https://krameriusdnnt.nkp.cz/), kde jsou pro přihlášené uživatele zpřístupněna tzv. Díla
nedostupná na trhu. Jde o knihy a časopisy vydané do roku 1989 na
území ČR, které již nejsou komerčně dostupné a jejichž zpřístupnění
nezakázal jejich autor nebo vydavatel. Stačí Vám k tomu pouze
přihlašovací údaje, které u nás dostanete při registraci.

také
možnost
prohlížet
kompletní
obsah
Digitální

Videa AV https://www.facebook.com/watch/akademieved/

Předškoláci a 1. stupeň

Mnoho zajímavých video NÁVODŮ NA CHEMICKÉ POKUSY, po kterých
bude žáky chemie bavit pak jsou připraveny v sekci VĚDA NA DOMA –
POKUSY.
JEDNODUCHÉ UČENÍ https://jednoducheuceni.cz/ Stáhněte si ebook
zdarma Jednoduché učení,
aneb jak pomoci svému dítěti učit se lehce a snadno
https://jednoducheuceni.cz/ebook-zdarma/

knihovny
AV ČR

11.8.

Národní digitální knihovna DNNT
11.8.

Službu zpřístupnění děl nedostupných na trhu poskytuje Národní
knihovna České republiky uživatelům prostřednictvím knihoven, které
poskytují veřejné knihovnické a informační služby a taky VŠ. Jedná se o
dokumenty, které jsou chráněny autorským zákonem (tj. neuplynulo 70
let od smrti autora) a nejsou dostupné na trhu.
Pro všechny subjekty z Kramerius VŠ zůstává přístup možný do 31. 7.
2020, nebo do narovnání smluvních vztahu mezi subjekty.
Městská knihovna v Praze https://www.mlp.cz/cz/katalog-online/eknihy/
e-knihy

11.8.

Přístup do Krameria
https://www.mlp.cz/cz/novinky/1085-otevirame-digitalni-knihovnustudentum-a-pedagogum/

Audio

Český rozhlas https://www.mujrozhlas.cz/temata
od vzdělávacích témat až třeba po čtenářské deníky

11.8.

Audio 1. stupně ZŠ

Rádio Junior

11.8.

UčíTelka/ Česká Televize

11.8.

https://www.ceskatelevize.cz/porady/13394657013-ucitelka/
ČT edu

Portál ČT EDU nabízí tisíce videí pro chytrou zábavu i vědu, přes 3 000

11.8.

vzdělávacích videí z pořadů České televize. Videa jsou přehledně
rozdělena podle stupňů, předmětových oblastí i témat, bude
rozšiřována.
Předškolní vzdělávání

iŠkolička - Barevné kamínky

11.8.

MŠ ZŠ, testy

ALFÍČEK interaktivní úlohy pro předškoláky

11.8.

ALFbook pro ZŠ
https://programalf.com/alfbook/index.html?lng=cz
a Alf- testování https://programalf.com/olt/www/cz/student/login

Předškoláci ,1. stupeň ZŠ

Vesela Chaloupka materiály pro práci s dětmi předškoláky i pro 1

11.8.

stupeň ZŠ

materiály

Předškoláci

ZŠ zejména pro žáky SPU

Moc pěkný Web pí učitelky Mgr. Terezy Chaloupkové, která se podílí na

jsou zde

vícero zajímavých projektech

ZDARMA

Pí učitelka Lenka Rybáčkova/ web E-PŘEDŠKOLÁCI zdroj inspirace
Nakladatelství v publikační činnosti zaměřené na učebnice pro základní
školy. Jako jedno z mála v České republice se soustavně zabývá
publikacemi pro děti se specifickými poruchami učení (SPU).
Nakladatelství nabízí učebnice usnadňující realizaci didaktických
požadavků na vnitřní diferenciaci a individualizaci vyučování, učebnice
respektující rozdíly v nadání a učebních předpokladech žáků.

11.8.
11.8.

Zatracená čeština Obtížné pravopisné jevy jsou rozkročovány, tak aby i
žáci se speciálně vzdělávacími potřebami jako např. dysortografii, děti s
oslabeným jazykovým citem dokázali učivo pochopit, osvojit si ho a
aplikovat. Pro rodiče spec. pedagog J. Budíková z PPP P11 a 12
doporučuje: Při práci s doplňovacími cvičeními je vhodné pořídit si sešit
na práci s chybou.
VOŠ

ČVUT Inovace vyššího odborného vzdělávání /otevřené digitální zdroje /

11.8.

připravují se masivní online otevřené kurzy odkaz na DOKONČENÉ
MATERIÁLY

3. Komunikační a sdílecí platformy

V tabulce najdete odkazy, které nabízejí komunikační a sdílecí služby vhodné pro vzdálenou či hybridní
výuku. V posledním sloupci je uvedeno datum, kdy jsme daný odkaz vyzkoušeli.

Odkaz na aktivitu

Datum
kontroly/cena

Aplikace Microsoft Teams – učitelský pomocníček:

19.10.2020

https://pomocnicek.vercel.app/?fbclid=IwAR0SI08xWePl3DiSGTxF1p9F9Q4xnTcDeBs3_Z4b9yGFQBN2XxNL_FsoHY

MŠMT zveřejnilo Doporučené postupy pro školy v období
vzdělávání na dálku.
INSPIRACE JAK ŘÍDIT ONLINE VZDĚLÁVÁNÍ lze čerpat například
u ZŠ a Gymnázia z České Kamenice a jejich vytvořeného portálu
pro vzdálenou výuku, která žákům a rodičům nabízí přehledný
přístup k výuce z jednoho místa.

14.07.2020

14.07.2020

Lupa.CZ připravila přehlednou srovnávací tabulku pro 32
komunikačních platforem dle jejich nejdůležitějších
parametrů.
Pro všechny, kteří musí řešit hybridní výuku je připraveno
srovnání obrazu a zvuku pro přenos ze třídy.
DIGIDOUPĚ.

16.07.2020

16.07.2020

16.07.2020

Třeba jak realizovat videokonference a videochaty, i když
webkameru nemáte, s použitím vhodného software lze ve
funkční webkameru přeměnit třeba i mobilní telefon.
Google Classroom – jako ideální platforma pro nastalou situaci
se zdá být Google Classroom nabízející lehký způsob sdílení a
zasílání materiálů mezi učiteli a žáky. Podrobnější vysvětlení
můžete naleznout například v tomto článku.

16.7.2020

Podívejte se na NÁVOD jak jednoduše používat GOOGLE
CLASSROOM;
na YouTube lze najít návod na první krůčky s Google
Classroom;
Google Učebna z pohledu žáka – návody pro naprosté laiky;
návod jak limitovat čas testu v Google Forms.
Jednoduché sdílení materiálů je možné i přes Google Docs –
služba umožňuje i jejich editaci a správu, je zcela zdarma a
poskytuje velké úložiště.
Pokud již máte svůj účet u Googlu, budete mít automaticky
také přístup k jejich službě Google Hangouts, která je obdobou
známější služby Skype. Google Hangouts umožňuje video
hovory, hovory nebo klasický chat.
Microsoft Teams je vhodný nástroj pro vzdálenou výuku a je
součástí ZDARMA dostupné sady Microsoft Office 365 A1 pro
školy. Skrze Teams můžete dělat online hodiny s podporou
školní tabule, sdílení pracovní plochy nebo prezentace s
možností automatického nahrávání hodiny a jejího uložení.
Mimo to je součástí Office 365 i úložiště souborů OneDrive,
aplikace Office Online, nástroj Microsoft Forms pro tvorbu
online písemek, které se samy opravují nebo aplikace OneNote
pro elektronické přípravy do hodin. Službu Office 365 si můžete
zdarma zajistit ZDE, kdy celá registrace nezabere více jak 5
minut

16.7.2020

16.7.2020

Rozjíždíme Microsoft 365 pro školy - 1. díl
Jak začít s distančním vzděláváním s Vašimi žáky na Microsoft
Teams je jednoduché, ZDE je NÁVOD FORMOU ZÁZNAMU ze
speciálního webináře o distančním vzdělávání – ve videu je
nabídka na Letní školu moderních učitelů dva turnusy před
přípravným týdnem
Jak začít s distančním vzděláváním s Vašimi žáky na Microsoft
Teams je jednoduché, ZDE je NÁVOD FORMOU ZÁZNAMU ze
speciálního webináře o distančním vzdělávání;
Jak pracovat s Microsoft Teams z pohledu učitele anebo žáka
naleznete ZDE

16.7.2020

16.7.2020

16.7.2020

16.7.2020

záznam Večerní univerzity 2019/2020 Microsoft Team

16.7.2020

soubor výukových videí k různým aktivitám v Microsoft Teams;

16.7.2020

jak požádat o technickou pomoc zdarma v rámci Office 365 pro
školy
jak v Teams sdílet zvuk z počítače/webu/vzdělávací aplikace
jak v Teams plánovat výuku a nezasahovat si navzájem do
výuky

16.7.2020

16.7.2020
16.7.2020

jak v Teamsech vrátit zpět žákem smazaný soubor

16.7.2020

jak v Teams nahrávat online hodinu;

16.7.2020

Šablony písemek pro Microsoft Forms;

16.7.2020

SMART Výukový SW Online je zde a je vhodný pro sdílení a
práci se studenty; umožní žákům se připojit k učiteli, který má
možnost žákům nasdílet materiály, na kterých můžou žáci
pracovat individuálně nebo ve skupinách. Kdo má SMART
licenci, přihlásit se přes ní, Kdo jí nemá, SMART nabízí registraci
a využívání ZDARMA, postačí se přihlásit přes jakýkoliv MS
nebo Google účet. Máte-li přípravy ve SMARTu a aktivity,
můžete rovnou využít. Pokud ne, jsou tu předpřipravená
prostředí, do kterých učitel pouze zadá svůj obsah, který chce
s žáky procvičit. Aktivity např. řadí informace, rozděluje data
do dvojic či na dvě skupiny, doplňují slova (či jiné řetězce) na
chybějící místa v textu (či v příkladech). Mezi tyto aktivity však
můžeme zařadit třeba i zasílání textových či obrazových
informací od žáků (třeba si můžete takto velmi rychle nechat

16.7.2020

zaslat domácí úkoly, které budete mít na jednom místě v
elektronické podobě). Také můžete spustit hlasování, které po
ukončení ukáže žákům vyhodnocení jejich odpovědí a učitel
může výsledky exportovat do přehledné tabulky v MS Excel.
Tento výukový SW toho ale umí mnohem více. Pokud učitel
nastaví stránku jako workspace, může pak žáky rozdělit do
skupin (nebo nechat všechny žáky pracovat ve skupině jediné)
a nechat je pracovat ve skupinách na jednom místě. Učitel pak
může kontrolovat práci v jednotlivých skupinách a může také
do jejich prací vkládat anotace či psaný text z klávesnice. Také
je možné nastavit, aby každý žák dostal svůj vlastní online
pracovní list.
A jak na práci se SMART Výukovým SW Online naleznete ZDE.

16.7.2020

Záznam z webináře Netradiční nástroje SMART Notebook.
Záznam z webináře SMART Výukový software online - pro
začátečníky.
Záznam z webináře Mé první dny se vzdálenou výukou.
Záznam z webináře Šikovné aplikace pro výuku na dálku.
Záznam z webináře Robotel SmartClass+ HomeWork jako
nástroj pro e-learning.
Záznam z webináře Jak nahrávat výuková videa ve SMART
Záznam z webináře Nechcete přijít o své LATy? Převeďte je na
LABy!
Seznámení z nástrojem TEAM QUIZ pro podporu výuky na
dálku.
Cisco Webex je další možnost, jak učit na dálku. Jedná se o
konferenční systém využívaný ve světě. Účastníkům stačí
webový prohlížeč nebo mobil/tablet a připojení na Internet.
Pro lepší kvalitu videa se pak dá (alespoň na straně učitele)
použít videokonferenční zařízení. Jednotlivci si mohou zřídit
účet zdarma zde. Pro školy je nabízena tzv. trial licenci zdarma
na 90 dni, tedy řešení do konce tohoto školního roku.
Společnost nabízí i možnost zapůjčení videozařízení na stranu
učitele. Výhodou je, že licence je potřeba pouze na straně
učitele (organizátora konference), ostatní, tedy žáci, mají
přístup zdarma bez registrace.
WhatsApp, který mnoho žáků má již nainstalovaný na svých
mobilních telefonech, řešením mohou být hromadné hovory
nebo i skupinové (třídní) konverzace.

16.7.2020

16.7.2020

16.7.2020

Skype je snad nejznámější komunikační online služba, kterou
Microsoft
disponují většiny domácností. Pro většinu dětí i učitelů tak Skype
používání aplikace Skype pravděpodobně tedy nebude nic
nového a neznámého. Problémem u skupinových hovorů by
mohlo být nedostatečné internetové připojení některého z
účastníků, a tím pádem i nízká kvalita celého hovoru.
Classflow vám umožňuje vytvořit vlastní lekci, online tabuli
(kterou v reálném čase také můžete nasdílet), kvízy, testy a
další. Služba je navíc oproti jiným dostupná i v češtině, což
může spolupráci učitelů a studentů výrazně ulehčit.
Pokud byste chtěli svým studentům nasdílet svou PC
obrazovku, vyzkoušejte službu DISCORD, která Vám současně
nabídne univerzální hlasový a textový chat, který je zdarma, je
bezpečný, lze ho spustit jak na počítači, tak na mobilu.
Poskytuje stejné služby jako Skype, ale lépe na něm doženete
studenty, které ho využívají při hraní on-line her.
Hojně rozšířený systém pro školní administrativu a komunikaci
k rodičům a žákům zvaný Bakaláři umožňuje klasické zadávání
domácích úkolů, čehož mnoho učitelů využívá i za normálního
chodu školy.
Pokud ovládáte angličtinu, možná je pro vás ideální variantou
platforma Edmodo. Platforma umožňuje například efektivní
rozesílání materiálů nebo zasílání zpráv studentům
Pokud byste se se svými studenty rádi potkali v rámci
videokonference, bezplatně je to možné uskutečnit například
na Jitsi.org (ENG).

Pro vytvoření vašich vlastních kvízů a her poslouží webové
aplikace Quizizz (ENG), nebo Quizlet https://quizlet.com/
(ENG), který je také skvělý pro procvičování například
anglických slovíček.
Přímo pro školní účely je také vytvořena aplikace Socrative
(ENG), která podobně jako dvě předchozí služby umožňuje
vytváření kvízů, u kterých můžete jednoduše sledovat
jednotlivé výsledky všech svých studentů.
Své vlastní hravé a barevné kvízy můžete tvořit také na portálu
Kahoot. Ten dokonce díky virové situaci zpřístupnil své jinak
prémiové služby učitelům a studentům v oblastech, ve kterých
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16.7.2020

16.7.2020

16.7.2020

16.7.2020

16.7.2020

16.7.2020

16.7.2020

16.7.2020

došlo k uzávěrce škol ZDARMA. Více info dohledáte v angličtině
ZDE.
Nikterak náročné je používání nástroje Timixi, ve kterém
mohou studenti vytvářet časové osy k různým tématům. Své
výsledky vám poté zašlou a vy tak můžete jednoduše zjistit, do
jaké míry se látkou zabývali a jak jí porozuměli. V základní verzi,
která je ZDARMA, získáte nejen možnost vytvoření své časové
osy, nebo získání již hotové, ale můžete k nim doplnit i kvízy v
on-line i písemné podobě – které lze využít i jako testy.
Internetová platforma Padlet vám nabídne virtuální tabuli s
mnoha funkcemi, kde si s žáky budete moc například vytvářet
krásné nástěnky, dokumenty a webové stránky, které je
snadné číst a je zábavné na ně přispívat.

16.7.2020

16.7.2020

OBS Studio je otevřený software poskytovaný zdarma pro
nahrávání videí a živé vysílání pro Windows, Mac či Linux,
Software, kterým např. můžete snímat, co se s žáky dělá v
aplikacích + zaznamenávat doprovodný komentář.
Pro zasílání souborů velkých velikostí použijte například
Úschovnu (CZ) nebo WeTransfer (ENG)
Dokumenty můžete svým žákům také jednoduše nasdílet skrze
službu Dropbox.
Zdarma po dobu Covid 19 jsou nabízeny i základní nástroje pro
řízení třídy pro dálková studia Showbie a Socrative, (ENG).
K dispozici zdarma jsou obě platformy a jsou užitečné pro
domácí počítače, tablety, iPady, nebo mobilní telefony.

16.7.2020

16.7.2020
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Showbie je určený pro on-line komunikaci a zpětné vazby s
klíčovými znaky na podporu distančního vzdělávání.
Socrative umožňuje distančního vzdělávání prostřednictvím
formativní a závěrečné hodnocení
Systém na zabezpečení kvalitní komunikace s žáky doma nabízí
i česká společnost SAMEPAGE.CZ, který nabízí nástroje pro
spolupráci na dálku - video konference, živé dokumenty, chat,
sdílení souborů. I tento výrobce uvolnil placenou verzi zdarma
až do konce školního roku pro všechny školy a vzdělávací
instituce.
Další systém využitelný pro komunikaci s žáky doma s registrací
ZDARMA nabízí ZOOM.US (ENG), kde lze vytvářet vlastní
chatroom, přenáší zvuk i video + nabízí možnost chatu, umí to

16.7.2020
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conference call i nahrávání. Připojení do conference call to
nabízí i přes mobilní aplikaci a dokonce i tak, že vám vytvoří
digitální linku, na kterou jen zavoláte z telefonu. Tipy pro
učitele lze pak najít např. zde.
Doporučujeme důrazně zvážit případné použití služby ke
komunikaci obsahující citlivé informace,“ píše NÚKIB Více na:
https://connect.zive.cz/clanky/nukib-varuje-pred-pouzivanivideochatu-zoom-pridavaji-se-i-dalsi-zeme/sc-320-a203342/default.aspx?fbclid=IwAR1chbNUXrFXtrBxqusF-NXhWgw2mIpv2vWXf5Ud6uqQFfTf_dsKa7Gz5g

NÚKIB varuje před videochatem Zoom.
Od digidoupěte tu je návod na První krůčky se ZOOM
Informace o možnostech dálkové elektronické komunikace
pomocí VPSFree připravila i firma SEMTIX. K této službě se
nemusíte vůbec registrovat. + je zde info o dalších
možnostech pořádání konferencí s označením obtížnosti na
škále 1-10

31.7.

Je vytvořen přehled základních možností a jednoduchý návod i
s obrázky jak komunikovat přes VPSFree
K zadávání a tvorbě on-line testů a dotazníků může učitelům
nyní pomoci i Survio.
Na PDF24 Tools jsou bezplatné a snadno použitelné online
nástroje pro práci s dokumenty a výukovými listy PDF.
TOGlic, který je primárně určen pro týmovou výuku ve třídě, se
přizpůsobil současné době vzdálené výuky a nyní rozšířil svojí
nabídku o velkou novinku – DOMÁCÍ ÚKOLY, kterou dal školám
zcela ZDARMA.
Aktuální
ceník
pro
různé
https://www.toglic.com/cs/srovnani-uctu/

tipy

31.7.

31.7.

31.7.

účtů

ZŠONLINE.CZ nabízí společný online prostor pro učitele, žáky i
rodiče. Zbavte se všech zmatků spojených s improvizacemi v
předávání podkladů a posílání učiva e-mailem.
Co mi funguje … je přehled aplikací, které mu ve škole
pomáhají v přípravě výuky na dálku a jedno místo je
shromáždil a sdílí učitel Lukáš Lis ze ZŠ Soběslav .

31.7.

31.7.

CoolBoard.com nabízí SDÍLENOU TABULI pro vzdálenou výuku
ihned k použití k výuce a sdílení se žáky přes Messenger,
WhatsApp, nebo e-mailem přes přímý odkaz.

31.7.

31.7. Nástroj
BookWidgets na 30
dní zdarma. Pak
měsíčně asi 20
dolarů nebo ne

Jak si Vytvořit vlastní online testy a "klikačky" a nejen to,
najdete na portálu DIGITÁLNÍCH LEKTORŮ.
Jak na domácí výukuhttps://www.psanihrave.cz/blog/skoly/co-

6.8.

nejlepe-funguje-ve-vyuce/jak-na-domaci-vyuku/

Řízení školy online
poslední aktualizace18. května 2020
Komunikační

10.8.

platformy

https://www.rizeniskoly.cz/cz/aktuality/komunikacni-platformyzdarma.a-6604.html

https://www.samepage.cz/

14.8.

Na Samepage můžeš komunikovat, spravovat projekty, pořádat
meetingy… a mnoho dalšího, protože Samepage spojuje chat,
videokonference, sdílení obrazovky, správu úkolů, sdílení souborů a
spolupráci nad dokumenty v reálném čase v unikátním cloudovém
prostředí.

4. Podpora talentu a nadání

V tabulce najdete odkazy, které se zaměřují podporu nadání a talentu, V posledním sloupci je uvedeno
datum, kdy jsme daný odkaz vyzkoušeli. Budeme rádi, když nám zašlete další tipy na funkční odkazy pro
tuto oblast!

PŘEDMĚT

ODKAZ NA AKTIVITU

DATUM
KONTROLY

Centrum pro talentovou mládež CTM připravilo
ZDARMA pro zvídavé děti OBJEVITELSKÉ
(NE)SOBOTY ONLINE, kde si mohou vybírat
z nabídky různých témat, jako například
programování, lidské tělo, vesmír, jógu aj.
Pro studenty, kteří zvládají angličtinu a matematiku
"levou zadní" a chtěli by se rádi dále rozvíjet,
Cambridge University Press poskytlo k dispozici na
90 dnů své online prostředí Cambridge Online
Mathematics ZDARMA.

11.8.

12.8.

Tipy na aktivity v době korona virových prázdnin
Talentpoint Intellectus na Nedvědově náměstí v Praze a
od školního roku 2018/19 také v Talentpointu
Budějovická – ZŠ Poláčkova.
Jednorázové workshopy na Talentpointech 2019/2020
Turnusové workshopy
Aktivity pro širokou veřejnost
Letní příměstské tábory 2020

5. ZUŠ

V tabulce máte k dispozici odkazy, zaměřené na výuku v ZUŠ.V posledním sloupci je uvedeno datum, kdy
jsme daný odkaz vyzkoušeli. Budeme rádi, pokud nám pošlete další inspirativní odkazy z oblasti
uměleckého vzdělávání.

PŘEDMĚT

ODKAZ NA AKTIVITU

DATUM
KONTROL
Y

SYPO Záznam na webinář Online výuka v ZUŠ s využitím
Microsoft Teams a aplikace ZOOM

Charanga portál s online knihovnou kvalitních
interaktivních materiálů pro HUDEBNÍ VÝUKU.
Taneční aktuality přichází v tomto období za zájemci o
tanec až do jejich domovů prostřednictvím programu
„TANEC Z GAUČE.“
Umělecká rada ZUŠ ČR Společně sdílený prostor
„Shromaždiště nápadů pro dálkovou výuku žáků ZUŠ
Asociace Základních uměleckých škol (AZUŠ)

11.8.

11.8.

11.8.

11.8.

11.8.

Zásobník distančních aktivit a zdrojů pro žáky ZUŠ,
inspirace i pro učitele běžných škol:
Obor: hudební; výtvarný; taneční; literárně – dramatický

HTTPS://WWW.KUKDIVADLO.CZ/
„DRAMAKA DO DOMU“ ZUŠPRAHA 3

14.8.

6. Komplexní podpora pro online učení

V tabulce máte k dispozici odkazy, zaměřené na podporu online výuky. V posledním sloupci je uvedeno
datum, kdy jsme daný odkaz vyzkoušeli. Budeme rádi, pokud nám pošlete další inspirativní odkazy
případně i vlastní zkušenosti či reflexe s konkrétními nástroji v této oblasti.

ODKAZ NA AKTIVITU

DATUM
KONTROLY

Přehled zdrojů pro podporu online výuky:
cojsemvyzkoušela.cz
dejtemipevnybod.cz
Digikoalice
DVPP
etwinning.cz
FB: GEG Učte s námi
FB: Google pro dálkovou výuku
FB: LE-SY nápadů
FB: Matematika - náměty a inspirace
FB: Maths Model Method - Singapore
FB: Microsoft pro dálkovou výuku
FB: Ta učí tak a ten zas takhle
FB: Učení s nápadem
FB: Učíme jinak
FB: Učíme v souvislostech – Gramotnosti.pro život
FB: Učitelé matematiky sobě (PK)
FB: Učitelé přírodovědných předmětů
FB: Učitelé+
FB: Učiteléučitelům.cz
cryptomania.cz
dejtemipevnybod.cz
desmos.com - psaní matematických vzorců
geocaching.com
geogebra
gramotnosti.pro
h-edu.cz
h-mat
itfitness.cz
INSTAGRAM: www.instagram.com/uciteleucitelum
ipadmoravka.cz
ipadvetride.cz
kantorina.cz
khanovaskola.cz
kolegové
LinkedIn: Matematická gramotnost
logiclike.com/cs
matematika.hrou.cz
Microsoft pro vzdálenou výuku
NPI

24.11.2020

Pinterest
pracovní skupiny MAP ORP Šlapanice
projektsypo.cz
realisticky.cz
rvp.cz
sborovna.cz
skolasnadhledem.cz
Studium učitelství (hodiny Didaktiky)
svetgramotnosti.cz
TWITTER: twitter.com/UcimeOnline
ucenisnapadem.cz
ucimeonline.cz
Ucitelnice.cz
umimematiku.cz
YouTube: Dobré vědět
YouTube: Fyzika ze všech stran
YouTube: Isibalo
YouTube: KhanAcademyCzech
YouTube: Národní pedagogický institut ČR
YouTube: PSLE MATHS
YouTube: Zvládnu to
Řemeslo je COOL:
Více na www.remeslojecool.cz , kde každý týden se představuje nové řemeslo tak, jak
jej vyzkouší a zažije Eva Burešová ze Slunečné s Pedrem. Sami se přesvědčíte, že
ŘEMESLO JE COOL.
19. 11. – Jak učit informatiku na dálku (Centrum robotiky Plzeň) –
https://centrumrobotiky.eu/default/kurz/383

16.11.2020

16.11.2020

19. 11. – Distanční výuka jako příležitost (konference MŠMT a Google) –
https://www.imysleni.cz/.../179-online-konference

16.11.2020

16. 11. – Jak na online výuku s Google Meet a Jamboard (AV Media)

15.11.2020

https://www.veskole.cz/vzdelavani/detail-aktivni-6391
-

ČŠI zveřejnila TEMATICKÁ ZPRÁVA - ZKUŠENOSTI ŽÁKŮ A UČITELŮ ZŠ S
DISTANČNÍ VÝUKOU VE 2. POLOLETÍ 2019/2020 na
https://www.csicr.cz/cz/Aktuality/Tematicka-zprava-Zkusenosti-zaku-aucitelu-ZS-sdi?fbclid=IwAR0wVFJrcJb9C1tnbs6We4fX3vcS5Xzgmfw27TTO7i_7_9Atr8OuWYG2h4
Pražské domy dětí a mládeže reagují na rostoucí technické problémy, které mnohdy
komplikují dálkové vzdělávání dětí. Vytvořili webovou stránku
www.pomocskolam.cz Prostřednictvím mí mohou jak učitelé, tak i děti požádat o
technickou pomoc. K dispozici jsou odborníci a to hned na několika komunikačních
platformách – Google Classroom, Microsoft Teams a Zoom. Během chvíle problém
vyřeší.
Záznam ze Společného workshopu z Roadshow pro školy na téma „Tváří v tvář
smíšené výuce“ na

9.11.2020

9.11.2020

9.11.2020

https://www.youtube.com/watch?v=HWSK7f33rDQ&t=1073s&fbclid=IwAR3RrTzkiKh
X-XniaOb5LYg1HmuXS3Nlk24C62_yylI9zD1weXDm2P1xQ5Q
T-MOBILE ROZDÁ ŠKOLÁKŮM 10 000 SIM KARET S NEOMEZENÝMI DATY

4.11.2020

Společnost T-Mobile se rozhodla reagovat na prohlubující se pandemii COVID-19 a chystané
prodloužení uzavření českých škol dalším krokem. Pro distanční výuku zejména žáků základních
škol v ČR nabídne 10.000 SIM karet s rychlým připojením zdarma na 3 měsíce.
https://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/t-mobile-venuje-10-000-skolakum-neomezenadata

Nakladatelství Fraus webinář Hybridní výuka s nadhledem.

7.8.2020

Nakladatelství NOVÁ ŠKOLA Multimediální interaktivní učebnice nově i bez instalace!
licence MIUč+ (učebnice i pracovní sešity) zde.

7.8.2020
ZDARMA
DO
3.9.2020

Studujeme z domova – ŽIVÁ PLATFORMA VÁS UČITELŮ, sdílený dokument
s tipy od učitelů
MŠMT portál NA DÁLKU
ZDE DIGIKOALICE
VE ŠKOLE HTTPS://WWW.VESKOLE.CZ/

7.8.2020

7.8.2020
7.8.2020
7.8.2020

Návod jak připravit ON – LINE pracovní listy pro své žáky je možné najít ZDE.
Záznam z webináře ŠIKOVNÉ APLIKACE PRO VÝUKU NA DÁLKU.
Záznam z webináře MÉ PRVNÍ DNY SE VZDÁLENOU VÝUKOU.
DALŠÍ ZÁZNAMY Z WEBINÁŘŮ, kterých tam je k dnešnímu dni 221.

EDUin otevřené vzdělávání např. přehled dostupných bezplatných zdrojů
využitelných k on-line vzdělávání.

7.8.2020

SYPO

7.8.2020

Metodický portál RVP.CZ

7.8.2020

Jak na online vzdělávání.(B.Brdička)
volba vhodného vzdělávacího prostředí pro online výuku
v čem provozovat online kurzy pro středoškoláky
největší chyby učitelů v online výuce
O2 Chytrá škola jak učit na dálku

7.8.2020

Publi: https://publi.cz/ jednoduché editory knih a editory testů, kde si mohou

7.8.2020

vytvořit vlastní učební materiály (mknihy)

bezplatné

NPI ČR Využití digitálních technologií ve výuce matematiky

Školy sobě https://skolysobe.cz/

Královehradecký kraj podpora škol pro online vzdělávání, včetně vzdělávacích
materiálů https://skolysobe.cz/vzdelavaci-materialy
Moravskoslezský kraj zřídil na svých stránkách odkaz Výuka na dálku pro
podporu školám, kam jim ukládá zajímavé odkazy a informace k on – line
výuce.
7.8.2020

Pardubický kraj / Školský portál a KAP pro Pardubický kraj
prostředí a nástroje pro vzdělávání a získávání informací v oblasti školství pro širokou
veřejnost, pracovníky ve školství, management škol, žáky a studenty. Najdete zde
především informace ze škol, aktivity školských zařízení, studijní materiály v podobě elearningu a nástroje pro komunikaci managementu škol se zřizovatelem.

Plzeňský kraj /ON-LINE VÝUKA a Googlové uložiště se ZDROJI PRO VÝUKU

7.8.2020

Jihočeský kraj /on-line vzdělávání seznam zdrojů na webu KAP

7.8.2020

ActivUčitel digitální učební materiály pro výuku s odkazy na aplikace pro
tablety
SCHOLA EMPIRICA http://www.scholaempirica.org/

7.8.2020

7.8.2020

Tipy na učení online tabulka s přehledem aplikací, databáze zdrojů
Komplexní nabídka vzdělávacích aktivit pro pedagogy, studenty a žáky například
Zavedení cloudového řešení do škol https://www.eduteam.cz/sluzby/zavedeni-cloudovehoreseni-skol/
Online doučování žáků a studentů https://www.eduteam.cz/sluzby/online-doucovani-zakustudentu/

7.8.2020

Platforma mezinárodních škol American Academy, jejíž ambicí je sdílet knowhow a zkušenosti v oblasti organizace a řízení virtuální výuky.
https://virtualniskola.americanacademy.com/?fbclid=IwAR3XlnMB3k7ugmYFJjXjtstXqeHr06Jg0g-W8p1Q4d6SGkFw8Kv160Ov8M

7. Inspirace pro online učení ze zahraničí

V tabulce naleznete zahraniční odkazy týkající se zkušeností se vzděláváním v kontextu COVIDkrize.
V posledním sloupci je uvedeno datum, kdy jsme daný odkaz vyzkoušeli. Budeme rádi, pokud nám pošlete
další inspirativní odkazy například přímo od vašich zahraničních partnerských škol.

JAZYK/ZEMĚ

ODKAZ NA AKTIVITU

DATUM
KONTROLY

AJ/ Estonsko

D/ Německo

V rámci krize COVID – 19 otevřelo i pro ostatní země svá
elektronická řešení digitálních vzdělávacích nástrojů na
podporu vzdělávání na dálku a sdílejí je ZDARMA ZDE
Má pro své učitele, kteří se svými řediteli sdílí cíl vybudovat
dobrou školu portál „Deutsche Schulportal“ (D), který se mimo
sdílení jiných zajímavých oblastí, nyní věnuje i této době
Koronavirové a to se všemi pozitivy i negativy, které sebou
přináší.

12.8.2020

12.8.2020

Po prvním měsíci vzdělávání souvisejícího s Coronou jsou
poprvé k dispozici reprezentativní údaje, vycházející
z průzkumu mezi více než 1.000 učiteli pro německý školní
barometr jménem Robert Bosch Stiftung.
Tagesschau.DE se zaměřil na připravenost německých škol
začít opět otevírat své dveře žákům v článku „Kein normaler
Unterricht bis zum Sommer?“ (DE) Jedná se o zajímavý a
nezkreslený pohled na vybavenost německých škol.
S trochou skepse vidí německé učitelské odbory GEW (DE)
návrat k běžným školním aktivitám po letních prázdninách, na
to se zaměřila redakce SWR.
SLOVENŠTINA/S
LOVENSKO

AJ/

AJ/

AJ/

Na Slovensku podporuje školy i učitele „Školský portál,“ který
také schraňuje v tomto období pro všechny Školské aktivity
zadarmo.
Výukové linky, hry a další materiály pro výuku v angličtině pro
základní i střední školy lze nalézt na webovém portálu
Softschools (ENG).
Zapojit prvky počítačové hry do výuky si můžete zkusit díky
Minecraft for Education (ENG). Ano, jedná se o verzi mezi
dětmi tolik oblíbené PC hry uzpůsobené pro vzdělávací
prostředí. O tom, jak hra najde skvělé uplatnění při výuce
programování nebo chemie, si v češtině můžete přečíst zde.
Formulář, díky kterému budete moci Minecraft využívat
zdarma až do konce června distančně, naleznete pod tímto
odkazem.
Dějepisáři určitě ocení službu Old Maps Online (ENG), ve které
můžete vyhledávat historické mapy míst na celém světě.
Nechybí mezi nimi samozřejmě ani Praha.

12.8.2020

12.8.2020

12.8.2020

12.8.2020

AJ/

Učitelům výtvarné výchovy ovládajícím angličtinu se bude
hodit Google Arts & Culture (ENG), kde ve vysokém rozlišení
najdete fotografie mnoha uměleckých děl.

12.8.2020

A dále návštěva přírodních parků a Scient center/Muzeí on-line.
Experiments with Google
AJ/

AJ/

AJ/

D/

D/

AJ/

AJ/

SLO

Pro mladé přírodovědce lze zajímavá videa i vzdělávací hry
najít na stránkách ptačí akademie BirdAcademy (ENG).
Program vědců Skype a Scientist (ENG) páruje vědce a učebny
pro krátké, živé rozhovory. Zároveň se přizpůsobuje
konverzacím se skupinami, které jsou uvízlé doma, s dětmi a
dospělými.
Codeacademy (ENG) se v čase karantény dá výborně využít i k
učení se programování. Základní kurz je nabízen zdarma.
RAAbits on-line (D) nabízí vzdělávací materiál, který je
flexibilní a dostupný odkudkoliv. K podpoře s novými výzvami
přípravy na výuku i s ohledem na současnou situaci COVID-19,
dáváme všem novým zákazníkům na RAAbits Online dva
měsíce zdarma v prvním roce jejich členství, stejně jako všem
stávajícím zákazníkům 10 % sleva na další moduly.
Portál RAABE Klase Schule (D) nabízí své výukové materiály
nyní dětem zcela ZDARMA.
Portál WOLFRAMALPHA (ENG) je výborný online prostor pro
procvičování si matematiky a dalších předmětů pro 2 st. ZŠ a
SŠ.
Online matematika, především geometrie pro 2 st. ZŠ a SŠ je
přehledně nabízen i na portále MATHOPENREF (ENG).
V spolupráci viacerých mimovládnych organizácií a MŠVVaŠ SR
vznikla webová stránka „učímenadiaľku.sk,“ ako nástroj
oficiálnej komunikácie počas prerušeného vyučovania na
školách a prerušenej prezenčnej výučby na vysokých školách v
čase epidémie koronavírusu. Cieľom webovej stránky je
pomôcť pedagogickým a odborným zamestnancom,
manažmentu a zriaďovateľom škôl, ale i žiakom, študentom a
rodičom zorientovať sa v množstve informácií, odporúčaní a
usmernení, ako aj pomôcť všetkým aktérom počas prerušenia
vyučovania či prezenčnej výučby nachádzať riešenia vzniknutej
situácie.

12.8.2020

12.8.2020

12.8.2020

12.8.2020

12.8.2020

12.8.2020

12.8.2020

12.8.2020

AJ/

AJ/

AJ/

Rakousko

ŘECKO

Portál zaměřující se na rodiče FOR PARENTS (ENG) uveřejnil 8
tipů na vnitřní aktivity k uvolnění energie pro dětí.
KQED (ENG) zveřejnil 14 tipů, jak pomoci studentům s
omezeným internetem mají distanční vzdělávání
Internet Archive (ENG) zpřístupnil bezplatný přístup k víc jak
1,4 miliónu knih v rámci Národní knihovny pro nouzové situace
( National Emergency Library ), co je projekt, který v těchto
dnech spustila nezisková organizace Internet Archive, která už
předtím zdigitalizovala víc jak milión knih věnovaných
vzdělávacími institucemi a knihovnami.
ECOPLUS INTERNATIONAL – profesionální partner při hledání
nových obchodních příležitostí, produktů a dodavatelů pro
Dolní Rakousko zajišťuje i podporu polytechnickému
vzdělávání, kde jsou jak videa, tak se tam lze přihlásit i na
webinář.
Zajímavé jsou i aktivity Českého krajanského spolku
v Athénách (CZ), který pro české děti v Řecku kromě vydávání
svého zábavného a edukativního měsíčníku Krajánek a dalších
aktivit, nyní vysílá on-line:

12.8.2020

12.8.2020

12.8.2020

12.8.2020

12.8.2020

pro předškoláky na téma POČASÍ nebo JARO;
další inspirativní vysílání ON-LINE pro děti krajánků;
1. 4. vyšlo další číslo časopisu Krajánek, měsíčník určený
zejména multilingvním dětem věkové kategorie 5−12 let žijícím
v zahraničí. Časopis je primárně přizpůsobený specifikům
multilingvních dětí mimo ČR, které jsou vystaveny češtině v
omezené míře v rámci českých komunit či smíšených rodin
v zahraničí;

8. Volnočasové aktivity

Tento soubor odkazů na volnočasové aktivity vznikl v době karantény, ale vychází z velmi široké a kvalitní
nabídky různých tradičních vzdělávacích a zájmových zařízení domů dětí a mládeže, středisek volného
času, ale i knihoven, divadel a neziskových organizací. Některé odkazy jsme zanechali, abyste se mohli
inspirovat, až budete přemýšlet, co s volným časem. Je zjevné, že tato zařízení sehrála a sehrávají
v kulturním vzdělávacím i sociálním prostoru nezastupitelnou roli!
ODKAZ NA AKTIVITU

DATUM
KONTROLY

Online workshop Vánoční ozdoba, 11.12. 14-16 hodin,

1.12.2020

Akce : DDM JM

-

-

Další ze série motivačních videí pro děti z centra předškolních dětí
Vodníček v areálu Vltavanů 229. Připravila lektorka Katka Bubeníková.
https://www.youtube.com/watch?v=Ee5MOWqZMgk&feature=youtu.b
e&fbclid=IwAR07fuBiP0R6R_hQIlGWmQ5S8fW5xaTvNFQ8cyHAfKQ8IrS
hG7aK8kKJWfo
DDM Praha 4 - Hobby centrum 4 připravují Rozcvičky se skřítky
Chytromilem a Neznalínem pro předškolní děti připravily lektorky
Markéta Navrátilová a Monika Blechová z Centra předškolních dětí
DDM na
https://www.youtube.com/watch?v=NMwollSMBfQ&feature=youtu.be
&fbclid=IwAR3zKqcKLergfX5U6zFHlwMNu8ekwrP2K4YDXXMEIm6JvP_N
pRhmiEHBsA4
DDM Praha 4 - Hobby centrum 4 připravují v rámci projektu HC4 online
bubenickou školu od základů. Máte rytmus v těle? A co vařečky, našly
by se? Hudební lektor Robert Štolba z nahrávacího studia nabízí
https://www.youtube.com/watch?v=t6B49YJVm8&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2AVHUA6zUWUnNrk6LvRoPD2SMPcJXTN-v2yd0bUaVtgABIGLMhjbGKQI

Hledání volnočasových akcí v Praze od předškolních dětí až po jejich rodiče,
každodenní rozcestník a pomocník na
http://www.volnycaspraha.cz/?fbclid=IwAR1D2k-5D2jlnGp7SiTjfacXY76yaZiaFTfE82P7tGzEiPVDtEF-CbWRws

Portál „MÍT KAM JÍT“ pro sdílení aktivit, nápadů, návodů, cvičebních
lekcí a především dobré mysli od středisek volného času / domů dětí a
mládeže z Čech, Moravy i Slezska. Aktivity jsou tříděny podle věku a
zaměření, obsahují odkazy na zdroj, který nám materiál poskytl.
VOLNÝ ČAS v Praze pražský portál, kde současně se sdružují i informace
od DDM.
DDM hl. m. Prahy
Klub Klamovka -videa Tanečky pro nejmenší;
video jak na rezofonickou kytaru, pomocí slide;
- návod jak si ušít Kapsu pro nabíjení telefonu
Stanice techniků -video a noty ke hře na klavír pro začátečníky s Klárou
Nýčovou;
-video a noty ke hře na kytaru s Martinem Burešem;
- video k hudební teorii včetně hlasových rozcviček s Denisem Dingo;
Stanice přírodovědců - návod jak si vyrobit květináčky ze šnečích ulit;

16.11.2020

9.11.2020

9.11.2020

9.11.2020

13.8.2020

13.8.2020

13.8.2020

- informace k svátku Morany, vč. návodu na výrobu malé Mařenky;
Karlínské Spektrum video s lekcí JÓGY, přepněte na chvíli na pomalejší
otáčky a věnujte si 15 minut času;a přidali ještě druhou lekci jógy;
video s krátkou moderní choreografií, kterou si dokážete zatančit
doma sami;
-

video Výtvarné kouzlo (nejen) pro předškoláky;

v sobotu 11. 4. 2020 Karlínské spektrum spustilo hru "Cesta kolem
světa za 7 dní." Děti mohou procestovat celý svět, sice jen virtuálně, ale
o to víc se pak můžou těšit na skutečné cestování:
▪

11. 4. se projela Evropa;

▪

12. 4. se přeplavalo do Afriky;

▪

13. 4. třetí den následovala Asie;

▪

14. 4. den čtvrtý přišla na řadu Austrálie a Oceánie;

▪

15. 4. pátý den všechny ochladila Antarktida;

▪

16.4. šestý den pak čekala Amerika;

▪

17.4. pak sedmý den byla cesta zakončena Vodstvem.

Asociace turistických oddílů mládeže ČR (Asociace TOM, A-TOM) je spolek dětí
a mládeže s celorepublikovou působností zaměřený především na turistiku a
tábornictví. https://www.a-tom.cz/asociace-tom/projekty-asociace-tom

DDM Praha 2 také realizuje své aktivity v tomto období on-line

13.8.2020

13.8.2020

NAPŘ.: Velikonoční jógu s králíčkem Petrem a s Vendulkou

DDM Ulita připravuje aktivity pro volný čas

13.8.2020

HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/CHANNEL/UCAO_V-ADMPMUVFU7TSZBCRA

-

obrázek - pampelišku;

-

jak si vyrobit Barevného motýlka, kteří vám rozzáří den;

-

vylézt z ulity a jít si dát do těla i v čase karantény, to je pozvánka na
úvodní ON-LINE TANEČNÍ lekci;

-

jak namalovat abstrakci

DDM Praha 4 Hobby centrum 4 připravuje zajímavé inspirace pro volný
čas:
objevte kouzlo Ukukele a naučte se na ní pomocí videa svojí první
písničku. K dispozici je odkaz i na ladičku Ukulele;
o

13.8.2020

o tip od lektora Kamil Janouškovec na vytvoření si doma vlastní verze hry

NINJA GO. Vyzkoušeno, funguje to a děti to baví;
o

3 Audio pohádky lektoři připravili pro děti doma, a to Červenou Karkulku,
Jezinky a Otesánka;

o

videonávod na výrobu Jarního věnce s předškoláky;

o

BONBÓNOVÝ DUHOVÝ POKUS nejen pro Všeználky, to je jednoduchý
pokus, kterým se děti zabaví opravdu na dlouho, stačí bonbóny, voda a
talíř;

o

upečte si doma jednoduše obzvlášť vypečené DOMÁCÍ HOUSTIČKY.
Příprava, která bude děti skutečně bavit;

o

tip na přípravu PEČENOU CHUTNOU RŮŽI. Její výroba je jednoduchá a
bude děti bavit;

o

video návod na jednoduchou, kreativní aktivitu pro malé předškoláky,
OBRÁZKY ze semínek;

o

video návod k vítání jara na vyrobení si malé domácí MORANY;

o

TIP pro rodiče s dětmi na natočení KRÁTKÉHO FILMU. Nic složitého a
jen tak, třeba na telefon. Ale s dětmi. A nejlíp s hračkami;

o

máte rytmus v těle? A co kbelík, našel by se? Hudební lektor Robert Štolba
z nahrávacího studia v DDM Praha 4 - Hobby centrum 4 vám nabízí
bubenickou školu od základů;

o

další lekce ve hře na bubny s hudebním lektorem Robertem Štolbou;

o

video pohádka o maličké kapičce vznikl v rámci spolupráce Centra
předškolních dětí Hobby centra 4 s výtvarným a dramatickým oddělením a
je cílen na edukaci předškolních dětí. Naplňuje účel motivace pro výukové
programy MŠ, zaměřené na koloběh vody a dopad našeho života na něj;

o

animovaný film V ZAHRADĚ je společnou prací dětí a profesionálních
lektorek výtvarného ateliéru Hobby centra 4 v rámci víkendového
workshopu v areálech Vltavanů 229 i Hobby centra 4 inspirovaného
interaktivní výstavou ZAHRADA 2 Jiřího Trnky;

o

pravidelné domácí úkoly v této době jsou připravovány i pro studenty
Virtuální univerzity 3. věku;

o

návod, jak si vyrobit ČARODĚJNICKÝ KLOBOUK;

DDM Modřany také pro děti otevřelo své brány on – line aktivit:
•

spustilo svůj Domeček on-line kam bude možné chodit za různými
aktivitami;

•

pro neposedné spustilo aktivitu Roztancuj svůj pokojíček;

13.8.2020

DDM Praha 5 přesunulo své působení do domovů k dětem blíž a nabízí
jim různé aktivity ON – LINE v různých oblastech, od hudebních přes
kreativní až po pohybové.
DDM Praha 6 nabízí dětem různé nápady, jak si zkrátit doma čas:
o

jak si vypěstovat vlastní rajčátka třeba jen na balkóně;

o

jak si udělat s vrbových větviček věneček nebo metličku;

o

jak si zkusit vyzkoušet doma on-line virtuální laboratoř;

o

pár triků a skoků parkouru, které lze si vyzkoušet na zahradě;

o

další online lekce z dílny Parkouristů;

o

světem sportu frčí "Toilet paper challenge" a DDM to vyzkoušelo a
vyhlásili výzvu žonglů dáte vy;

o

týden GYMNASTIKY s Áňou na dálku je další seriál, kde budou
návody na různé cviky;
▪

Po týdenním tréninku je čas na celou sestavu.

o

penálek na pastu a kartáček na zuby, to je další nápad na domácí
tvoření, kdy od šití roušky je možné na chvíli změnit střihy;

o

ZOO koutek k Vám do obýváků, tentokrát i s lekcí angličtiny;

o

návod jak si vyrobit sponu/brož podle fotek;

o

Dostanete se bezpečně do Hvězdy pěšky nebo autem? Zkuste s dětmi
se protáhnout a vyzkoušet si ORIENTAČNÍ BĚH ON-LINE. Vždyť i
podle Ministerstva zdravotnictví patří individuální sport k prevenci
koronaviru. A na každý týden pro Vás připravují novou trať;

o

pro ty co mají někde svůj venkovní plácek je připravená další
challenge výzva s fotbalovým míčem, na kolikatý pokus se trefíte do
kbelíku a kolik se vám podaří dát žonglů;

o

další lekce parkouru, tentokrát zaměřeno na precision, jump, neboli
préco;

o

návod jak být provazochodcem a naučit se trpělivosti;

o

v dalším videu z parkouru dnes lektor ukáže techniku wall run;

o

najdete zde i návod jak si vyrobit marionetu ptáčka;

o

pohybu v těchto dnech není nikdy moc, a proto může být radost
s dvěma gymnastkami strávit pár minut denně příjemným
protažením;

o

ze seriálu netradičních sportů – co vše lze dělat s Frisbee I;

o

potrénujte zručnost a vyrobte si doma papírového hada;

13.8.2020

13.8.2020

DDM Suchdol přináší pro děti nejrůznější aktivity formou soutěžních
výzev, aby pomohli zabránit případné domácí nudě. Inspirujte se:
o

1. výzva je TANEČNÍ;

o

2. výzva je KULINÁŘSKÁ;

o

3. výzva je z DRAMATICKÉ VÝCHOVY/HERECTVÍ;

o

4. výzva je HUDEBNÍ;

o

5. výzva je ZVÍŘECÍ;

o

6. výzva je POZDRAV;

o

7. výzva jsou TRIKY A KOUZLA.

DDM Praha 9 připravuje na svých FCB stránkách různé inspirace pro
rukodělné a jiné aktivity.
o

jak si udělat Ptáčky ze střapců či zbytků bavlnek;

o

možnost si zahrát na detektiva a vyluštit v komiksovém příběhu
záhadu;

o

lektorka Lucka Hrzalová si pro všechny připravila pohybová cvičení,
zkuste se je naučit:

o
o
o
o
o

▪

1. malou sestavičku;

▪

2. malou sestavičku;

▪

3. malou sestavičku;

▪

4. malou sestavičku;

▪

5. malou sestavičku;
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další záhadu v komiksovém příběhu můžou všechny děti luštit s
Malým detektivem;
zatancujte si taneček Beruška s lektorkou Šárkou Janáčkovou;
zacvičte si Gymnastiku s Janou;
třetí záhada v komiksovém příběhu, které můžou všechny děti luštit s
Malým detektivem má název: Když kabelka uletí;
již nemusíte hledat návod jak vyrobit větrník;

DDM Praha 10 připravuje sportovně zaměřená videa.

13.8.2020

• Jak si zatrénovat florbal doma? Připravili challenge o 10 levelech

s výzvou kdo dokáže projít až na desátý.

DDM JM Praha 11 připravila video návody na kreativní tvoření k
velikonocům.

13.8.2020

DDM Stodůlky rozjel svůj velmi zajímavý projekt v domě pandemie
DOMEČEK ON LINE, už nyní tam čekají kapitoly:
o

Ukulele s Janou Sailerovou;

o

Tvoření s Nelou Gallatovou;

o

Dobroty Jany Šimánkové

o

Jóga s Lucií Polákovou;

o

Školička s Dášou Eckhardtovou;

o

Salsa s Kamilou Batistou;

o

Kytara s Janou Sailerovou;

o

Gymnastika s Lucií Polákovou;

o

Animace s Janou Sailerovou;

o

Orientální tanec s Zdeňkou Hiřmanovou;

o

… A MNOHO DALŠÍHO ZAJÍMAVÉHO

DDM Praha 20 připravili pro všechny v rámci svého projektu DoDoMu,
který shromažďuje vhodná videa, odkazy a tipy k samostudiu v oblasti
studia cizích jazyků, hudebních a ICT kroužků.
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Nově pro všechny své příznivce otevřeli i vlastní YOUTUBE KANÁL.
DDM Kralupy také přichází s aktivitami pro děti trávící čas doma:
o

předčítají pohádky „O hloupém Honzovi a loupežnících“ ze Sbírky
lidových báchorek, balad a pověstí z Kralupska - Průvod mrtvých;

o

pro rodiče s dětmi připravili zcela novou rubriku Kreativní nápady
pro období karantény. Náměty a tipy na různé aktivity jsou členěny
do rubrik podle tematických sekcí (výtvarné náměty, hudba a tanec,
multimediální, pohádky a divadlo, sport).

o

Sborník zajímavých nápadů na kreativní výtvarné dovádění s dětmi
narůzná témata a s různými technikami je možné najít i na icreatice.cz.

PŘEDŠKOLÁCI je magazín pro učitelky i rodiče, předškolní a mimoškolní
vzdělávání. Najdete zde aktivity, náměty pro dospěláky a děti v mateřské
školce, škole.
20 inspirací na zábavné aktivity pro děti, aby se v době karantény (či
deštivých a zimních dnů) doma nenudily, připravil portál Prima Inspirace.
Naleznete zde nápady pro děti všech věkových skupin zahrnující aktivní
hry na spalování energie, imaginativní hry či tvořící aktivity
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Praha sportovní pro Vás připravuje video návody na Cvičení s Davidem
Hufem, nyní aktuálně zaměřené na aktivity doma.
Do inspirací pro MLADÉ MODELÁŘE k jejich vyžití při koronavirovém
období se také zapojili i automobilky:
•

své modely nabídla Toyota;

•

kromě různých omalovánek, pexeso a dalších aktivit pro děti
nabídla svůj model Karoq jako vystřihovánku Škoda;

Český Start Blabu si stanovilo za cíl dodat lidem sebevědomí pro
konverzaci v angličtině formou krátkých konverzací. Žáci a studenti
mohou na Blabu dělat v angličtině úkoly, povídat si o cestování, ale třeba
i počítačových hrách. Důležité je, že si zlepšují angličtinu a čas, kdy musí
být nuceně doma, využívají efektivně ke vzdělávání. To samé platí také
pro dospělé, kteří nuceně musí nyní trávit čas doma.
Interaktivní knihovnička Booko https://booko.cz/predplatne
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za nižší cenu. Díky ní budete mít hned a v bezpečí domova k dispozici
více než 100 dětských knížek v moderní podobě s interaktivními prvky,
rozhýbanými ilustracemi, hlasem vypravěče a hrami.
Nakladatelství PORTÁL nabízí ke stažení množství zajímavých pracovních
listů ke hrám venku, či doma, na procvičování logiky, paměti, celkového
rozvoje, grafomotoriky, čtení, logopedie, angličtiny a mnoho dalších
oblastí.
LOGOPEDIE PROSEK vytvořili pro rodiče materiál pro udržení a rozvoj
dovedností, které se vaše děti při logopedii naučily, nebo si je díky této
výzvě v následujících dnech osvojí. Vzhledem k současné situaci jsme pro
vás vytvořili měsíční plán cvičení, který by mohl alespoň částečně
nahradit pravidelná setkávání v ambulanci klinického logopeda. Pro
logopedickou výzvu není potřeba speciálních pomůcek. Bude stačit
obyčejný papír, hrací kostka, psací potřeby a předměty, které má každý
běžně doma. Víc o celé výzvě s příšerákem Edou ZDE.
https://www.mininalepky.cz/aktuality/4, zábavný kvíz Poznej pohádku
Co s dětmi v době karantény? Tipy na učení doma, na tvoření, cvičení aj.,
to vše lze nalézt i na portále Kam s dětmi.
Časopis „S dětmi v Praze“ je praktickým originálně graficky zpracovaným
pomocníkem pro všechny rodiče, kteří chtějí ustát zrychlené tempo
Prahy. Základní kámen tohoto měsíčníku tvoří pestré a přehledné
kalendárium kulturních, sportovních a společenských akcí. Ve svém

13.8.2020

13.8.2020

13.8.2020

13.8.2020

13.8.2020

aktuálním čísle, které je i v elektronické verzi, se věnuje tématu a tipům
co s dětmi nyní doma.
Městská knihovna Dobříš připravila několik interaktivních aktivit pro
rodiče a děti, aby jim ulehčili chvíle, které nyní musí společně trávit
doma.
o

Pohádky z knihovny, kdy za unavené rodiče přečtou dětem oni
večerní pohádku.

o

Výtvarné dílny s Jíťou online.

https://protiviru.knihovny.cz/ Velká nabídka e-knih a interaktivních knih
pro děti.
Sledujte různé koncerty a představení online díky rozmanitému a
bohatému výběru připraveného portálem pojišťovacích poradců
Výstava ON – LINE v DOX Prague „Jsem tady“ s Jiřím Davidem, který
představuje malbu z let 2018 a 2019.

Podívejte se na virtuální výstavu od Muzea hl.m. Prahy „Od nitě ke
košili,“ která je v době šití roušek víc než tematická a seznamte se
středověkým textilním a barvířským řemeslem v období 14. – 15. století.
Divadlo Drak
https://www.youtube.com/channel/UCV5FpIn5UdoOwcuqOotF9JQ
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„Drak na doma“, jehož cílem bude zpříjemnit rodinám s dětmi volný čas,
který musí místo návštěvy divadla nyní trávit doma. Odkazy na on-line
záznamy inscenací budou zveřejněny na jejich webových stránkách a
facebooku vždy s časovým omezením na 24 hodin.
Divadlo z Truhlice v lednu roku 2018 uvedlo v premiéře pohádku
"Správná Hygiena", ve které Truhlík a Truhlička řeší otázky mytí rukou,
dnes tak důležité téma, které si tak děti mohou zábavnou formou
připomenout v jejich klipu ZDE.

13.8.2020

Chance 4 Children youtub kanál vide k zábavě i poučení
Dr. Klaun: klauní hrátky
Xindl X domácí koncerty
KOVY videa
Barevné hraní Dr. Klauna
SOLASIDO - S písničkou čas utíká
SOLASIDO - Zpívat můžem v každém věku
Pohádky k dočmárání
Čtené pohádky pro děti

Novinky.CZ Výlety z karantény.
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Tipy na aktivity v době korona virových prázdnin Talentpoint Intellectus na Nedvědově

13.8.2020

náměstí v Praze a od školního roku 2018/19 také v Talentpointu Budějovická – ZŠ
Poláčkova.
Jednorázové workshopy na Talentpointech 2019/2020
Turnusové workshopy
Aktivity pro širokou veřejnost
Letní příměstské tábory 2020

Kiddum : https://www.kiddum.cz/clanky/pujcte-si-lego-education-stavebnici/

13.8.2020

Placená nabídka LEGO Education stavebnic k zapůjčení

9. Řízení a organizace školy

V tabulce máte k dispozici odkazy, zaměřené na organizaci, řízení a management školy. Podporu škol
převážně ve vazbě na „koronakrizi“. V posledním sloupci je uvedeno datum, kdy jsme daný odkaz
vyzkoušeli.

ZAMĚŘENÍ

ODKAZ NA AKTIVITU

DATUM
KONTROLY

Řízení školy online
poslední aktualizace18. května 2020
Pomoc - odborné texty
https://www.rizeniskoly.cz/cz/aktuality/pomoc-odbornetexty.a-6605.html
REZERVAČNÍ
SYSTÉM

RESERVANDO: organizace zápisů do 1. ročníků REZERVAČNÍ
SYSTÉM V případě využití rezervačního systému se v průběhu zápisů nebudou ve školách

10.8.2020

14.7.2020

zbytečně shlukovat větší počty osob a každý uchazeč bude mít přesně daný čas, kdy se má
dostavit.

SPRÁVA ŠKOLNÍ

Bakaláři / profesionální systému pro správu školní agendy

AGENDY

https://www.bakalari.cz/

Hygienická stanice hl. m. Prahy zveřejnila doporučení
pražských hygieniků k provozu předškolních zařízení
vzhledem k nastaveným preventivním opatřením infekce
covid-19. (včetně materiálů leporelo pro předškoláky, video
k mytí rukou apod.)
•

MŠMT připravilo soubor prezentací formou online video
webinářů i seminářů k REFORMĚ FINANCOVÁNÍ
REGIONÁLNÍHO ŠKOLSTVÍ. MŠMT vydalo vyhlášku k

16.7.2020
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hodnocení druhého pololetí 2019/2020, Vyhlášku i
metodiku naleznete ZDE.
•

MŠMT vydalo doporučení k Možnostem řešení školních
zájezdů v současné situaci.

•

MŠMT pravidelně aktualizuje i svůj HARMONOGRAM
UVOLŇOVÁNÍ OPATŘENÍ VE ŠKOLSTVÍ.

•

MŠMT zveřejnilo PRACOVNĚ-PRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI
ZAMĚSTNANCŮ ŠKOL, kterých se dotýká současná situace
MŠMT představila další etapy rozvolňování ve školách od
1. a 8. června.

•

MŠMT s dalším rozvolňováním aktualizovala i své
MANUÁLY pro jednotlivé školy a školské zařízení v oblasti
hygienických a bezpečnostních pokynů pro školy.
o

MŠMT zveřejnilo záznam ze svého Webináře pro
MŠ a ZŠ - legislativní změny v souvislosti s COVID
19.

o

MŠMT zveřejnilo odpovědi na nejčastější dotazy
z Facebooku, kde se náměstkyně Dana
Prudíková věnuje tématům např. jestli může
žák propadnout, jak funguje klasifikace
druhého pololetí nebo zda se bude se letos
předávat vysvědčení.

o

V 6.2020 byl vyhlášen rozvojový program
„Podpora financování přímé pedagogické
činnosti učitelů do nároku PHmax v
mateřských, základních, středních školách a
konzervatořích“ na rok 2020.

OP VVV: Newsletter NoVVVinky 01/2020
https://opvvv.msmt.cz/vyhledavani/popisny-strom/promedia-newslettery
https://opvvv.msmt.cz/aktuality

Řídicí orgán OP VVV si je vědom možných negativních
dopadů mimořádných opatření kvůli pandemii koronaviru na
realizaci šablon. Z tohoto důvodu předkládáme příjemcům
možná řešení k minimalizaci rizik. Věříme, že tento
dokument pomůže přijmout taková opatření, aby naplnění
cílů projektů nebylo ohroženo. Dokument je k dispozici ZDE
•

Nejčastější dotazy žadatelů lze nalézt ZDE.

10.8.2020

o

ídicí orgán OP VVV vyhlašuje dne 31. března 2020 výzvy
Šablony III č. 02_20_080 (MRR) v prioritní ose 3 určenou
pro mateřské a základní školy v ČR mimo hl. m. Prahu.
Řídicí orgán OP VVV vyhlašuje dne 31. března 2020
výzvy Šablony III č. 02_20_081 (MRR) v prioritní ose 3
určenou pro mateřské a základní v hl. m. Praze.
o Řídicí orgán OP VVV zveřejňuje ve výzvách Šablony III
„Tahák“ ke kvalifikačním požadavkům v šablonách.
o V úterý 7. 4. MŠMT aktualizovalo výzvy II. vlny šablon
o

– konkrétně byla aktualizována maximální délka realizace
projektů a nejzazší datum ukončení realizace projektů. Pro
všechny výzvy II. vlny šablon platí, že nejzazší ukončení
realizace projektu je prodlouženo o šest měsíců k 31. 8. 2022.

Řídicí orgán OP VVV připravil podrobné a praktické
informace k prodloužení realizace projektů ve výzvách
02_18_63/02_18_64 a 02_18_65/02_18_66 – Šablony II.
o NPI ČR zveřejnil záznam semináře Šablony II. – Jak na
první ZOR.
o NPI ČR zveřejnil záznam semináře Monitorovací
indikátory v šablonách.
o

MŠMT zveřejnilo Videotutoriál k výzvě Šablony III
Informace z Erasmus+:
informace k mobilitám v době koronaviru naleznete ZDE
DESATERO PRO KOORDINÁTORY PROJEKTŮ Erasmus+ a
Evropského sboru solidarity, čtěte pečlivě, dodržujte
zodpovědně;

o
o

10.8.2020

červnové číslo Newsletteru DZS pro Neformální vzdělávání
mládeže, kde najdete například tipy na online semináře, letní
číslo časopisu Mozaika, nebo informace k letošním oslavám
Erasmus Days
Celkem 15 milionů korun rozdělí Ministerstvo životního
prostředí ze Státního fondu životního prostředí ČR na
ekologické výukové programy pro děti předškolního a
školního věku. Dotační podpora je určena konkrétně pro
ekocentra a střediska ekologické výchovy, která u nás
dlouhodobě zajišťují kvalitní ekologické programy po celé
republice. Příjem žádostí do výzvy 1/2020 z Národního
programu Životní prostředí
Nakladatelství Raabe aktuálně ve své sekci metodickodidaktické materiály k podpoře výzev MŠMT zveřejnilo
metodiky k Výzvě Šablony III č. 02_20_080 (MRR) a č.
02_20_081.
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10. Testování a příprava ke zkouškám

V tabulce najdete odkazy, zaměřené na přípravu žáků na přijímací zkoušky či týkající se testování pro
různé věkové kategorie. V posledním sloupci je uvedeno datum, kdy jsme daný odkaz vyzkoušeli. Budeme
rádi, pokud nám pošlete další inspirativní odkazy z této oblasti.

ODKAZ NA AKTIVITU

AKTIVITA TRVÁ

DATUM KONTROLY

ODKAZ JE/NENÍ
FUNKČNÍ, CENA
Společnost KALIBRO nabízí rodičům, žákům i
učitelům sadu ukázkových krátkých průřezových
testů pro 3. až 9. třídu základních škol.
https://www.zkousky-nanecisto.cz/jak-si-vybat/

FUNKČNÍ

11.8.2020

ČÁST TESTŮ
ZDARMA
FUNKČNÍ

11.8.2020

ČÁST TESTŮ
ZDARMA
"Přijímačky bez obav" na Youtube kanálu MŠMT
https://www.youtube.com/playlist?list=PLD_48
WTXRpqOpIAZ3zE0I9mOipH7FxhWq&fbclid=IwA

FUNKČNÍ

11.8.2020

ČÁST TESTŮ
ZDARMA

R3rH8GBfOy_Wu_3VLmdtp7amL9CragbJIP7LdadhO1cwXAon
TYt5gv-t4

Scio

FUNKČNÍ

https://www.testovani.cz/ Celorepublikové ČÁST TESTŮ
srovnávací testování vám nabízí nestrannou ZDARMA
zpětnou vazbu. Výsledky vašich žáků můžete
porovnat se stovkami škol z ČR. Testovat
můžete Český jazyk, Matematiku, Anglický
jazyk, Člověk a jeho svět a Klíčové
kompetence.
Play Day Zaměřuje se na dlouhodobé
vzdělávání a poskytování široké palety
odborných lekcí i zábavných aktivit. Zajistí
zkušeného soukromého lektora dle potřeb
a požadavků. matematika, čj, fyzika,
chemie, biologie nebo jiný
předmět, přípravu na zkoušky na SŠ či VŠ

11.8.2020

nebo na umělecké obory, se vším si
poradíme.

https://www.playday.cz/nabidka/

11. Poradenské a krizové služby, inspirace pro rodiny, doučování

V tabulce najdete odkazy, zaměřené na podporu rodin a dětí v krizových situací, ale i poradenské služby
z oblasti logopedie, poruch učení apod. Odkazy, kde různé subjekty nabízejí doučování. V posledním
sloupci je uvedeno datum, kdy jsme daný odkaz vyzkoušeli. Budeme rádi, pokud nám pošlete další
inspirativní odkazy z poradenské oblasti.

ODKAZ NA AKTIVITU

AKTIVITA,

DATU

ODKAZ

M

JE/NENÍ

KONTR

FUNKČNÍ/

OLY

CENA

Replug.me „Karanténa speciál pro rodiče,Offline komunita

Funkční

10.8.
2020

Hl. m. Praha a Pedagogicko psychologická poradna Praha 10

Funkční

10.8.
2020

portál SPOLU DOMA.CZ / iniciativa týmu psychologů a speciálních
pedagogů pedagogicko-psychologických poraden
https://www.facebook.com/spoludomaporadna/
https://www.youtube.com/channel/UCh9IieoO8LIb4TuERWOKPoQ

Pomocník pro rodiny s dětmi při společném trávení času a
vzdělávání doma:
o

aktuální situace;

o

máte doma předškoláka;

o

máte doma školáka;

o

máte doma středoškoláka;

o

vzděláváte doma dítě se speciálními vzdělávacími
potřebami (SPU, ADHD, apod.);

o

pro inspiraci a volný čas;

o

pro pedagogy;

o

nejčastější otázky a odpovědi.

portál „Chodím do školy

Funkční

10.8.
2020

Mnoho digitálního materiálu pro MŠ a 1 st. ZŠ nabízí i portál
DĚTSKÉ STRÁNKY Rodičům nabízejí příležitostí k tomu, aby se
svými dětmi trávili společný čas aktivně.
LOGOPEDIE PROSEK / pro rodiče materiál pro udržení a rozvoj
dovedností, které se vaše děti při logopedii naučily /měsíční plán
cvičení
A na závěr celé výzvy DEŠIFROVÁNÍ KÓDŮ pro závěrečné luštění
Inspirace pro aktivity i pomůcky, hračky pro děti od 0-8let
včetně Blogu pro mámy i táty
https://mamadodeste.cz/category/mama-a-dane/

Funkční

10.8.
2020

Přehled (hlavně) českých online nástrojů pro vyučování přes
internet schraňuje na svých stránkách také portál DOUČUJI.EU.
https://www.vyukova-agentura.cz/ DOUČOVÁNÍ
STUDENTI-STUDENTŮM.CZ Dobrovolníci, kteří chtějí s úsměvem na tváři
pomoci studentům se školními povinnostmi, a to i po období koronaviru a
uzavřených škol. Víme, že potřebuješ všechno vysvětlit a ostatní na to možná
nemají odpovědi. Podáme ti pomocnou ruku. Odměnou nám je dobrý pocit a
tvá spokojenost.

zdarma!

Až 130 videí doučování na všemožné přijímačky z různých
předmětů naleznete na webovém portále Bety „NAUČNÁ
VIDEA.CZ.“
Aktivity pro děti a rodiče nabízí volně ke stažení i portál PROSÍM
SPINKEJ, který se věnuje podpoře spánku dětí.

Mnoho zajímavých inspirací a návodů co lze nyní dělat doma s
dětmi najdou rodiče i na portále PRO MAMINKY.CZ .

12. Podpora společného vzdělávání, dětí s OMJ, cizinců

Tabulka by měla obsahovat široký soubor odkazů, které jsou, zaměřené na společné vzdělávání, řeší
podporu dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, dětí s odlišným mateřským jazykem, podporu
asistentů pedagoga, školních asistentů, na práci chůvy v MŠ atd. V posledním sloupci je uvedeno datum,
kdy jsme daný odkaz vyzkoušeli. Budeme rádi, pokud nám pošlete další inspirativní odkazy z této oblasti.

PŘEDMĚT

ODKAZ NA AKTIVITU

DATUM
KONTROLY

V LAVICI.CZ vzdělávací portál a poradenství

7.8.2020

Integrační centrum Praha připravilo praktický přehled pro rodiče a
pedagogy ONLINE TIPY PRO VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ – CIZINCŮ.

7.8.2020

ZAPOJME VŠECHNY.CZ připravilo portál zaměřený pro pedagogy a

7.8.2020

rodiče, podporující společné vzdělávání (INKLUZI) a interaktivní
aplikace
CIZINCI

NPI ČR https://cizinci.npicr.cz/soubor-doporuceni-pro-rodic-zaku-

7.8.2020

cizincu-jak-muzete-pomoci-svemu-diteti-pri-vzdelavani-nadalku/?fbclid=IwAR2JKICUUAnGpt3alKXPq6BHQe65HYRi_i6LcNetEmRG
sgaVnyva23hvmU0
Všechny jazykové mutace jsou k dispozici v sekci překlady.
Přehled nabízených kurzů ČJ pro děti a žáky s OMJ v jednotlivých
krajích v době hlavních prázdnin.
ČJ PRO ŽÁKY S SVP

RAABE http://www.raabe.cz

11.8.2020

Pár dobrých rad k výuce češtiny žáka s SVP.

ZŠ zejména pro žáky s
SPU

Nakladatelství v publikační činnosti zaměřené na učebnice pro základní
školy. Jako jedno z mála v České republice se soustavně zabývá
publikacemi pro děti se specifickými poruchami učení (SPU).
Nakladatelství nabízí učebnice usnadňující realizaci didaktických
požadavků na vnitřní diferenciaci a individualizaci vyučování, učebnice
respektující rozdíly v nadání a učebních předpokladech žáků.
Zatracená čeština Obtížné pravopisné jevy jsou rozkročovány, tak aby i
žáci se speciálně vzdělávacími potřebami jako např. dysortografii, děti s
oslabeným jazykovým citem dokázali učivo pochopit, osvojit si ho a
aplikovat. Pro rodiče spec. pedagog J. Budíková z PPP P11 a 12
doporučuje: Při práci s doplňovacími cvičeními je vhodné pořídit si sešit
na práci s chybou.

11.8.2020

