Prostředí pro výuku:
Učebna Google (Google classroom)
Odkaz:

https://classroom.google.com/

Popis:

Učebna učitelům pomáhá šetřit čas, umožňuje přehlednou správu kurzů a
usnadňuje komunikaci se studenty.

Pro koho:

učitel, student

Pozitiva:

Dokumenty Google, česky

Negativa:

absence zapojení rodičů, nutnost vytvoření testů/kurzů

Návody/pomocné odkazy:
https://www.ucimeonline.cz/
https://docs.google.com/document/d/1k2AuyqR_YWwGbQocFw29PQL2XYzS96KtY
QQkhVfZ_3A/edit#heading=h.l1sfpcwq69oj
https://www.youtube.com/watch?v=vd-sVZZBQwM&feature=youtu.be

Učení online
Odkaz:

https://www.ucenionline.com/

Popis:

Možnost na dálku zadávat úkoly, vytvářet testy a hodnotit

Pro koho:

učitel, student, rodič

Předměty:
Školákov
Odkaz:

https://skolakov.eu/

Předmět:

český jazyk 1. – 4. třída, matematika 1. – 4. třída, prvouka 2., 3. třída,
vlastivěda 4. třída, anglický jazyk 3. – 5. třída

Pro koho:

student

Pozitiva:

zdarma, česky

Negativa:

bez historie, bez možnosti přihlášení

Umíme to
Odkaz:

https://www.umimeto.org/

Popis:

Procvičujte pestrou škálu předmětů. Kvalitně, zábavně a do hloubky.

Předmět:

český jazyk, matematika, programování, angličtina, němčina, zeměpis,
biologie, chemie

Pro koho:

učitel, student

Pozitiva:

česky, zdarma pro individuální použití s omezeným počtem odpovědí na den;
možnost zakoupení licence pro jednotlivce, rodinné licence, školní multilicence

Negativa:

omezená dostupnost zdarma, cena za 1 osobu všechny systémy 1.049 Kč/rok,
cena pro školu do 30 osob 3 systémy 3.047 Kč/rok

SCIO
Odkaz:

https://www.scio.cz/pro-deti-a-rodice/procvicovaci-testy.asp
Školy mají zpřístupněno v aplikaci Sciodat

Popis:

https://www.sciodat.cz/

procvičování, testování; online testy z češtiny a matematiky, určeno pro žáky
3. – 9. tříd

Předmět:

český jazyk, matematika

Pro koho:

studenti

Pozitiva:

do odvolání uzavření ZŠ zdarma

Khan Academy
Odkaz:

https://cs.khanacademy.org/

Předmět:

matematika, přírodní vědy, informatika, hudba

Pro koho:

učitel, student, rodič

Pozitiva:

česky, zdarma, připravené kurzy/lekce/testy

Návody/pomocné odkazy:
https://s3.amazonaws.com/KA-share/Translations/SchoolClosures_CS.pdf

Včelka
Odkaz:

https://www.vcelka.cz/

Předmět:

český jazyk a čtení, anglický jazyk, španělský jazyk

Pozitiva:

česky, nyní zdarma (s promo kódem), kontrola žáků učitelem

Duolingo
Odkaz:

https://cs.duolingo.com/

Předmět:

cizí jazyky

Pro koho:

učitel, student

Pozitiva:

česky, zdarma, samostudium

Montessori kurz
Odkaz:

https://montessorikurz.cz/

Předmět:

jazyk, matematika, zeměpis, biologie, zoologie, fyzika, praktický život,
smyslová výchova, filozofie

Pro koho:

učitel, rodič

Pozitiva:

některé materiály zdarma

Negativa:

jeden tematický okruh 1.990 Kč, kompletní balíček (6 okruhů) 9.990 Kč

Škola s nadhledem
Odkaz:

https://www.skolasnadhledem.cz/

Popis:

Nakladatelství Fraus – využívání portálu Škola s nadhledem + další
elektronické produkty a služby

Předmět:

český jazyk, anglický jazyk, matematika, prvouka, příroda, společnost

Pro koho:

učitel, student

Pozitiva:

po dobu uzavření škol zdarma

Učebnice online
Odkaz:

https://ucebnice.online/

Popis:

více než 110 multimediálních interaktivních učebnic

Učebnice a pracovní sešity k Hejného metodě výuky matematiky
Odkaz:

https://www.h-edu.cz/ucebnice/27ef8e0f-e644-43de-abe8-245ffba65985

Popis:

po dobu uzavření škol nabízí společnost H-mat, o. p. s. své učebnice zdarma

Interaktivní učebnice
Odkaz:

http://www.nns.cz/blog/

Popis:

volně zpřístupněné interaktivní učebnice (pro 1. i 2. stupeň) od nakladatelství
NOVÁ ŠKOLA, s. r. o.

Úlohy z češtiny
Odkaz:

https://www.gramar.in/cs/

Předmět:

český jazyk

Pro koho:

učitel, student

Pozitiva:

česky, možnost kontroly žáků učitelem, připravené kurzy/testy

English Me
Odkaz:

https://www.helpforenglish.cz/article/2020031201-english-me-pro-zakystudenty-a-ucitele-do-31-srpna-zdarma

Předmět:

anglický jazyk

Pro koho:

učitel, student

Pozitiva:

aplikace do konce srpna zdarma

Wow! english
Odkaz:

https://www.wowenglish.com/cs/

Předmět:

anglický jazyk

Pro koho:

student

Pozitiva:

zdarma

Negativa:

omezená dostupnost zdarma (30 dnů)

Návody/pomocné odkazy:
https://mywowenglish.com/cs/

ClassDojo
Odkaz:

https://www.classdojo.com/

Předmět:

anglický jazyk – komunikace

Pro koho:

učitel, student, rodič

Pozitiva:

intuitivní, anglicky, hodnocení

Negativa:

pouze komunikace

Seesaw
Odkaz:

https://web.seesaw.me/

Předmět:

anglický jazyk – komunikace

Pro koho:

učitel, student

Pozitiva:

intuitivní, anglicky

Negativa:

pouze komunikace

Úlohy z matematiky
Odkaz:

https://www.matika.in/cs/

Předmět:

matematika

Pro koho:

učitel, student

Pozitiva:

česky, možnost kontroly žáků učitelem, připravené kurzy/testy

Matemág
Odkaz:

http://www.matemag.cz/

Popis:

edukativní hra pro děti

Předmět:

matematika

Pro koho:

student

Pozitiva:

matematika formou zábavné hry

Negativa:

500 Kč plná verze

Zábavný zeměpis
Odkaz:

https://www.geograf.in/cs/

Předmět:

zeměpis

Pro koho:

učitel, student

Pozitiva:

česky, možnost kontroly žáků učitelem, připravené kurzy/testy

Jak zacházet s penězi
Odkaz:

https://www.zlatka.in/cs/

Předmět:

finance

Pro koho:

učitel, student

Pozitiva:

česky, možnost kontroly žáků učitelem, připravené kurzy/testy

Kritické myšlení
Odkaz:

https://www.trainbra.in/cs/

Předmět:

rozum, logika

Pro koho:

učitel, student

Pozitiva:

česky, možnost kontroly žáků učitelem, připravené kurzy/testy

Další odkazy:
UčíTelka
Odkaz:

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

Popis:

MŠMT spolu s ČT zajistili vysílání programu pro 1. Stupeň ZŠ vždy
dopoledne na programu ČT 2

Předmět:

různé předměty pro 1. stupeň ZŠ

Škola doma
Odkaz:

https://www.ceskatelevize.cz/porady/10000000405-skola-doma/

Popis:

2x týdně na ČT 1, určeno pro starší žáky připravující se na přijímací zkoušky

Předmět:

český jazyk, matematika

ČT edu
Odkaz:

https://edu.ceskatelevize.cz/

Popis:

tisíce videí pro chytrou zábavu i vědu

Předmět:

různé oblasti, předškolní, 1. stupeň, 2. stupeň

LanguageGuide
Odkaz:

https://www.languageguide.org/english/

Popis:

procvičování, testování - jazyky

Předmět:

anglický jazyk

Eductify
Odkaz:

https://www.eductify.com/

Popis:

otestuj své znalosti

Předmět:

český jazyk, matematika, anglický jazyk, fyzika, chemie

Online cvičení
Odkaz:

https://www.onlinecviceni.cz/exc/list_sel_topics.php

Popis:

procvičování

Předmět:

český jazyk a matematika pro ZŠ (1. a 2. stupeň)

Umíme fakta
Odkaz:

https://www.umimefakta.cz/

Popis:

procvičování znalostí online

Ostatní:
MŠMT – doporučené postupy pro školy v období vzdělávání na dálku
http://www.msmt.cz/doporucene-postupy-pro-skoly-v-obdobi-vzdelavani-na-dalku
https://nadalku.msmt.cz/cs/vzdelavaci-zdroje
MŠMT – informační rozcestník s nástroji pro online vzdělávání
https://nadalku.msmt.cz/cs
Učení v pohodě – prakticky zaměřený portál pro rodiče předškoláků a školáků na I. stupni ZŠ
https://www.uceni-v-pohode.cz/
Učíme se venku
https://ucimesevenku.cz/stahuji/

