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Pokud jste se již přihlásili na minulé webináře, pak nové informace obdržíte automaticky. 

30. 3. 2020 14:00   Kde hledat a jak tvořit videonávody k výuce matematiky na 2. stupni ZŠ    
Vzdálenou výuku matematiky na 2. st. ZŠ lze snadno uchopit díky videonávodům. Je možné využít podklady 

vytvořené ostatními učiteli nebo vytvořit vlastní. Lektor ukáže nejznámější kanály na Youtube, připomene 

Khanovu školu a ukáže, jak videonávod připravit. Vychází ze svých zkušeností, videonávody točí již 12 let. 

Lektor: Václav Nádvorník

31. 3. 2020 14:00  Online výuka na 1. stupni ZŠ pro začátečníky
Představíme nastavení vhodných forem online komunikace s žáky na 1. stupni ZŠ. Pro předávání 

společné práce využijeme elektronickou nástěnku, pro individuální komunikaci vypracujeme návrh 

online pracovního sešitu pro každého žáka pomocí nástrojů Google. Webinář je určen spíše 

začátečníkům a školám, které služby Google (GSuite) nevyužívají a nemají je nastavené.

Lektor: Libor Klubal

1. 4. 2020 14:00      Fraus pomáhá: Jak pomocí Freda a jeho kamarádů zabít víc much 
jednou ranou?   
Online vzdělávací portál Fred je ideálním pomocníkem pedagogů vyučujících na ZŠ a SŠ. 

Jedná se o jednoduchý systém pro řízení výuky na dálku. Portál obsahuje multimediální 

knihovnu s více než 40 000 materiály, která rozsahem nemá v českém prostředí obdoby 

a spolu s Flexibooks a Školou s nadhledem tvoří ucelený vzdělávací systém. 

Lektor: Michal Urbánek

2. 4. 2020 14:00            Online komunikace přes systémy Škola online a Bakaláři    
Praktický webinář poskytne náměty a nápady, jak vést online výuku prostřednictvím 

systémů Škola online a Bakaláři. Budeme se zabývat tím, jak používat domácí úkoly, zprávy 

a nástěnky, dokumenty učitelů i výukové zdroje.

Lektor: Ondřej Košek

3. 4. 2020 14:00            Online výuka na 1. stupni ZŠ: Inspirujte se třeba s Agátou, Matýskem 
nebo Oskarem   
Jak co nejlépe využít stávající videa a učebnice dostupné na internetu? Inspirativní tištěné 

a interaktivní podklady pro výuku na 1. stupni ZŠ vám doporučí autor projektů Čteme 

a píšeme s Agátou, Matýskova matematika nebo Oskarova prvouka. Co předcházelo vzniku 

online i tištěných učebnic a jak se vlastně takové materiály tvoří?

Lektor: Miloš Novotný

Kromě webinářů k distanční výuce pokračujeme ve vysílání webinářů k oborovým didaktikám, které jsouzveřejněny zde.

Národní pedagogický 
institut České republiky

Přihlásit se můžete zde.

Jak na online výuku na 1. stupni? 
Jak učit online matematiku? 
Jak vám pomůžou portály Fraus nebo systémy Škola online nebo Bakaláři?

JAK UČIT ONLINE
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