
První možností je spolupráce se školou – tedy třídním učitelem, který vede výuku online 

formou. 

• Microsoft Teams se hodí pro videohovory, sdílení souborů nebo společné chaty. Jak 

Microsoft Teams používat pro školní účely se dozvíte zde.  

• WhatsApp – mnoho žáků ho již má nainstalovaný na svých mobilních telefonech, řešením 

mohou být hromadné hovory nebo i skupinové (třídní) konverzace. 

• Skype – snad nejznámější komunikační online služba, kterou disponují většiny 

domácností. Pro většinu dětí i učitelů tak 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. 

• Na videokonference nebo webináře můžete využít například i Zoom (ENG) – pro ten je ale 

třeba doinstalovat rozšíření pro počítač. Platí také, že při skupinových hovorech o třech a 

více účastnících platí omezení délky na maximálně 40 minut. Více informací zde. 

• 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 vám na vysvětlení látky chybí tabule, zkuste CollBoard – sdílenou virtuální tabuli, 

kterou můžete sdílet přes Messenger, WhatsApp nebo třeba e-mail. 

• Sli.do pomáhá učitelům a jejich žákům být v kontaktu díky zapojení se do online diskuze 

otázkami a live hlasováním skrze ankety v chytrých telefonech. Do 1. července navíc Slido 

nabízí učitelům své prémiové účty zdarma. 

• Pro vytvoření vašich vlastních kvízů a her poslouží webové aplikace Quizizz (ENG) 

nebo Quizlet (ENG) (Quizlet je také skvělý pro procvičování například anglických 

slovíček). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://teams.microsoft.com/start
https://onedrive.live.com/?authkey=%21AFwHysaXtHjS3Gk&cid=D1EE7CF352204F63&id=D1EE7CF352204F63%2111151&parId=D1EE7CF352204F63%2111105&o=OneUp
https://www.whatsapp.com/?lang=cs
https://www.skype.com/cs/
https://zoom.us/
https://zoom.us/pricing
https://prod.classflow.cz/
https://collboard.com/
https://www.sli.do/education?fbclid=IwAR0JBTsQPXqvFJsWbMHHCuB98X5euLUoWAwQFUMkMjjRKPIvtX9tpWErOLs
https://quizizz.com/
https://quizlet.com/


Spolupracovat mohou s online učebnicemi, portály, webovými testy. 

Některá nakladatelství nabízí žákům zdarma interaktivní učebnice.  

- Nakladatelství Nová škola.  

o Stačí, když se zaregistrují jako studenti. K dispozici jsou multimediální 

učebnice pro předměty matematika, český jazyk, prvouka, vlastivěda, 

přírodověda, dějepis, zeměpis, přírodopis, chemie, výchova k občanství a 

anglický jazyk. Najdou zde nejen interaktivní cvičení, ale také videa a 

zajímavosti. Kteroukoliv učebnici mohou zdarma používat po dobu třiceti dní, 

v případě delšího uzavření škol je nakladatelství připraveno prodloužit licenci 

až do 30. června. 

o Stránky Matýskova matematika – výuková videa – matematika 1.- 5. ročníku – 

výklad ke každému cvičení každé stránky učebnic.  

- Nakladatelství Alter - elektronické učebnice a pracovní sešity zdarma. Klíče s 

řešeními poskytují žákům okamžitou zpětnou vazbu při jejich samostatné práci. 

Výukové programy. Programy nabízejí nápovědu, odůvodňování, kontrolu i možnost 

oprav. 

- nakladatelství Fraus – elektronické učebnice pro základní a střední školy, Fraus rovněž 

zdarma poskytl prostředí pro on-line komunikaci učitelů s žáky - vzdělávací portál 

Fred, Jeho portál Škola s nadhledem nabízí on-line doplňování znalostí, výpočtů či 

slovíček.  

- Vydavatelství učebnic Taktik zpřístupnilo balíček 56 on-line učebnic zdarma. Přípravu 

pro ty, koho čekají přijímací zkoušky na střední školu, na webu V pohodě. 

- Start-up Vividbooks - interaktivních učebnicích, fyzika pro základní školy ožívá v 

interaktivní formě – věda srozumitelným a zábavným způsobem. Pro učitele i rodiče. 

 

Společnost Scio – testy z češtiny a matematiky pro školy i rodiče, určené pro žáky 3. až 9. tříd 

základních škol. Školy mají zpřístupněné testy v aplikaci ScioDat, rodiče najdou testy 

na webu Scio.  

Společnost Kalibro  - krátké průřerové testy pro 3. až 9. třídu základních škol. 

 

Vzdělávací portál Onlinejazyky.cz - propracovaná výuka angličtiny. Středoškoláci mohou 

využít kurzů koncipovaných speciálně jako příprava k maturitě. 

 

Zábavné online procvičování úloh z matematiky -  Matika je in je určena pro děti od 1. do 9. 

ročníku základní školy. Vychází z Hejného metody, ale pomůže v pochopení početních 

operací a logických úloh i školákům, kteří se s ní ještě nesetkali. Obsahuje scénáře pro děti, 

rodiče i učitele. Děti si tu mohou zahrát i online matematické hry. 

 

Portál "Diktát na jedničku" zdarma – mluvené diktáty, pravopisná cvičení, dostupná pravidla 

českého pravopisu. 

 

Nezkreslená věda - popularizačně-vzdělávací cyklus Akademie věd ČR 

- Krátká animovaná videa tematicky zaměřená na vědu a poznání. Vzdělávací, ale 

zábavnou formou přibližují zajímavé jevy z vědní oblasti (nejen) studentům a 

pedagogům středních škol. Mezi lety 2014-2016 již vznikly tři série této stále 

populárnější řady. Všemi díly provází nezaměnitelný komentář herce Pavla Lišky.  

 

Khanova škola je asi nejpropracovanější on-line výuka zdarma. Dá se tu proklikat ke 

konkrétní názorné přednášce na jakékoliv téma, které se běžně vyučuje ve škole v hodinách 

matematiky, fyziky, chemie, biologie, dějepisu, informatiky, ale také třeba v ekonomii či v 

https://www.nns.cz/blog/1-stupen/pomoc-s-domaci-vyukou-zaku-miuc-a-vyukova-videa/
http://ucebnice.online/
https://www.alter.cz/nakladatelstvi/domaci-vyucovani-2020
https://fred.fraus.cz/
https://fred.fraus.cz/
https://www.skolasnadhledem.cz/
https://www.etaktik.cz/navod-interaktivni-pomucky-rodice-a-zaci/
https://vpohode.cz/cs/
https://www.sciodat.cz/
https://www.scio.cz/procvicovaci-testy
https://www.matika.in/cs/
http://www.otevrenaveda.cz/nezkreslena-veda/
https://khanovaskola.cz/


dějinách umění. Co nenajdete ve stručnější české verzi, to jistě dohledáte v mezinárodní 

verzi s českými titulky. Takže se dítě zároveň učí rozumět mluvené angličtině. 

 

Bobyho škola – pro prvňáčky a děti předškolního věku. V Bobyho škole lze najít nejrůznější 

cvičení od psaní písmen, čtení písmen po hledání rozdílů.  

Včelka – zábavné procvičování pro malé školáky.  

Web Školákov cvičení pro 1. až 4. třídu z češtiny, matematiky, vlastivědy, prvouky a 

angličtiny.  

 

Nakladatelství Unicorn Publishing 

- výukové kurzy Red Monster pro základní a střední školy  

- Žáci se v online kurzech učí postupným procházením lekcí vytvořených ze sady 

navazujících otázek. Žák se může vracet k tomu, co nevěděl, a systematicky si 

probírané učivo opakovat. 

- Obsah kurzů vytváří učitelé a odborníci z praxe a je v souladu s požadavky rámcového 

vzdělávacího programu Ministerstva školství. 

 

Jeden svět na školách volně zpřístupnil veškerý obsah vzdělávacího portálu JSNS.CZ.   

- audiovizuální lekce obsahujících filmy a výukových materiálů. 

- online-výuka přináší náměty a doporučení, jak s materiály pracovat na dálku. 

- Zaměřuje se na mediální vzdělávání, moderní československé dějiny, lidská práva, 

globální rozvojové vzdělávání, sociální problematika a životní prostředí. Témata jsou 

členěna podle doporučeného věku žáků: I. stupeň ZŠ, II. stupeň ZŠ a střední školy. 

 

Stránky Umíme to nabízí zábavné procvičování češtiny, matematiky, programování, 

angličtiny, němčiny, zeměpisu, biologie či chemie pro základní školy.  

Zahrát si tu lze i logické hry.  

Mohou také zadávat domácí úlohy a sledovat postup celé rodiny. Škola má dva měsíce 

zdarma, pak si musí koupit školní multilicenci. 

 

Média: 

Rádio Junior, stanice Českého rozhlasu pro nejmenší posluchače, zařazuje do svého vysílání 

speciální hodinu pro děti 1. stupně základních škol. Nový pořad s názvem Skoro školní 

vysílání z pokojíčku Vendy, Fráni bude vzdělávat v českém jazyce, prvouce, přírodovědě 

nebo vlastivědě. 

- slovní druhy nebo vyjmenovaný slova a série Kouzelná kniha Káji Kučery nabídne 

zajímavosti ze světa prvouky, přírodovědy či vlastivědy. V pořadu nebude chybět ani 

čtení na pokračování známých literárních děl. 

 

Česká televize spouští od pondělí 16. března 2020 projekt nazvaný UčíTelka. Každý den čeká 

na programu ČT2 na žáky prvního stupně základních škol vyučování prostřednictvím 

televizní obrazovky. V úterý a ve čtvrtek pak pomůže v pořadu Škola doma na ČT1 

s přípravou na přijímací zkoušky. 

- Projekt UčíTelka vzniká s odbornou garancí Ministerstva školství, mládeže a 

tělovýchovy. Česká televize jej spustí prozatím na dobu jednoho měsíce. Provázet jím 

budou moderátorky Petra Křížková a Kateřina Bílková. 

- Webová stránka ČT edu – krátká vzdělávací videa určených pro děti předškolního 

věku i žáky středních škol – 20 předmětů. 

Raketka.cz – vzdělávací portál vhodný pro předškoláky a žáky 1. stupně 

https://cs.khanacademy.org/
https://www.khanacademy.org/
https://www.khanacademy.org/
https://bobyho-skola.cz/
https://www.vcelka.cz/
https://skolakov.eu/vsechna-cviceni
https://www.redmonster.cz/kurzy
http://jsns.cz/
https://www.umimeto.org/
https://junior.rozhlas.cz/skoro-skolni-vysilani-z-pokojicku-vendy-frani-8164243
https://junior.rozhlas.cz/skoro-skolni-vysilani-z-pokojicku-vendy-frani-8164243
https://www.lupa.cz/aktuality/ct-reaguje-na-zavreni-skol-od-16-brezna-spusti-na-ct2-projekt-ucitelka/?fbclid=IwAR2eqjD7nPax7gsP5mU7XiILZo3iEXw9aJY_y6eypJXxKujpXDYbVOiNomc
https://edu.ceskatelevize.cz/


Kuliferda a jeho svět – nabídka nakladatelství RAABE, lze objednat pracovní listy pro děti 3-

5 a děti-předškoláky 

 

.  


