OBECNÉ RADY A NÁSTROJE PRO ONLINE VZDĚLÁVÁNÍ
RODIČE VÍTÁNI

https://www.rodicevitani.cz/koronavirus/skoly-jsou-zavrenejak-ucit-deti-na-dalku-vitezove-ucitelske-ceny-radi-kolegumjak-uchopit-tezky-ukol/?fbclid=IwAR3opW_joBINX1rdOMf4c7IP_zd8rG8TSHTi1hxna3w30rzYg0XDOistxQ

FB TA UČÍ TAK A TEN ZAS
TAKHLE
FB UČITELÉ PLUS

https://www.facebook.com/groups/ucime

FB UČTE S NÁMI
EDUin

https://www.facebook.com/groups/uctesnami/
https://otevrenevzdelavani.cz/otevrene-zdroje

MICROSOFT TEAMS

https://www.facebook.com/groups/uciteleplus/

obecné návody i vzdělávací obsah pro
jednotlivé předměty
https://teams.microsoft.com/start
umožňuje videohovory, sdílení souborů
návod, jak nástroj používat pro školní
https://onedrive.live.com/?authkey=%21AFwHysaXtHjS3Gk& účely
cid=D1EE7CF352204F63&id=D1EE7CF352204F63%2111151&
parId=D1EE7CF352204F63%2111105&o=OneUp
https://studuj.digital/2020/03/12/microsoft-teams-distancnivzdelavani-snadno-a-rychle/
https://www.youtube.com/channel/UCF5CUgM2XwDiojW4F
RMyuSw/videos
https://bit.ly/Office365ActionPack

GOOGLE CLASSROOM

https://classroom.google.com/i/0/h

obsáhlý článek o všem v nástroji Microsoft
Teams
nová videa o Teams z pohledu studenta a z
pohledu učitele
materiály o aplikacích Teams, Forms a
dalších, včetně videí, prezentací o nich i
ukázkových demo kvízů
ideální platforma, snadný způsob sdílení a
zasílání materiálů mezi učiteli a žáky

https://spomocnik.rvp.cz/clanek/19327/VIRTUALNI-UCEBNA- podrobný popis
GOOGLE-CLASSROOM.html

GOOGLE DOCS

https://docs.google.com/documents/u/0

GOOGLE HANGOUTS

https://hangouts.google.com

DROPBOX

https://www.dropbox.com/business/landingsdílení dokumentů žákům
t61fl?_tk=sem_b_goog&_camp=1028681997&
_kw=dropbox%7Ce&_ad=389584805019%7C%7Cc&gclid=Cj0
KCQjw9ZzzBRCKARIsANwXaeJT
SbVZKXcKIxfdzJhAZvRX8zhxrvH9CnAVG1atNQf67mk5oGB5UH
oaAq2QEALw_wcB
https://suite.smarttech.com/login
sdílení práce se studenty, umožňuje žákům
připojit se k učiteli, zadávání individuální
nebo skupinové práce; možnost vytváření
dokumentů v připraveném prostředí
(přípravy pro učitele). Přístup je možný
buď přes SMART licenci nebo je možná
registrace a využívání zdarma po přihlášení
přes Microsoft nebo Google účet.

SMART VÝUKOVÝ SW ONLINE

CISCO WEBEX

služba umožňuje i editaci a správu
dokumentů, poskytuje velké úložiště, je
zdarma
automatická součást účtu Google. Funguje
podobně jako Skype. Služba umožňuje
videochaty, hovory nebo klasický chat

https://www.youtube.com/playlist?list=PLSv2wt0lvLG7BEEO2 Návod, jak nástroj využívat
U94iwMMSuu2Ce0z1
https://webex.com
konferenční systém. Učitel (organizátor
konference) potřebuje k realizaci licenci,
kterou Webex nabízí zdarma ve zkušební
verzi na 90 dní, žáci se pak musí pouze
registrovat (nepotřebují licenci).
Společnost nabízí i možnost zapůjčení
videozařízení pro učitele.

CLASSFLOW

: https://cart.webex.com/sign-up-webex
http://prod.classflow.cz

zřízení účtu
vytváření vlastních lekcí, kvízů nebo testů,
online tabule s možností sdílení v reálném
čase
sdílení PC obrazovky. Primární cílovou
skupinou služby jsou hráči PC her, ale je
využitelná i pro vzdělávací účely
v angličtině. Vytváření vlastních kvízů a
her, procvičování slovíček v angličtině.

DISCORD

https://discordapp.com/download

QUIZZ

https://quizizz.com

QUIZLET

https://quizlet.com

SOCRATIVE

https://socrative.com

KAHOOT

vytváření kvízů, dočasně zpřístupněno pro
školy zdarma

TIMIXI

https://kahoot.com/;
https://kahoot.com/blog/2020/02/27/kahoot-free-accessschools-higher-education-coronavirus/
http://www.timixi.com

BAKALÁŘI

http://www.bakalari.cz

systém pro školní administrativu a
komunikaci k rodičům a žákům. Umožňuje
klasické zadávání domácích úkolů, využívá
se i za běžného chodu školy

EDMODO

https://new.edmodo.com/

JITSI.ORG

https://jitsi.org

v angličtině. Platforma umožňuje např.
efektivní rozesílání materiálů nebo zasílání
zpráv studentům
v angličtině. Umožňuje videokonference

v angličtině. Vytváření vlastních kvízů a
her, procvičování slovíček v angličtině.
v angličtině. Vytváření kvízů, umožňuje
sledování jednotlivých výsledků studentů

umožňuje studentům vytváření časových
os k různým tématům a jejich zasílání
učiteli ke kontrole. Učiteli umožnuje zjistit,
do jaké míry se žáci látkou zabývali a jak jí
porozuměli.

YOUTUBE

https://youtube.com/?gl=CZ&hl=cs

SKYPE

https://www.skype.com/cs

WHATSAPP

https://www.whatsapp.com/_lang=cs

ÚSCHOVNA
WE TRANSFER

https://www.uschovna.cz/
https://wetransfer.com

vzdělávací videa, výběr viz článek:
https://perpetuum.cz/2019/11/jak-sevzdelavat-ve-volnych-chvilich-zkusteyoutube/
snadná instalace a používání, je zdarma. U
skupinových hovorů může být problémem
nedostatečné internetové připojení
některého z účastníků a tedy i nízká kvalita
celého hovoru
žáci mají běžně nainstalovaný v mobilních
telefonech. Využitelný pro hromadné
hovory nebo skupinové (třídní)
konverzace.
bezplatné zasílání velkých souborů
bezplatné zasílání velkých souborů

