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Celkový
přehled realizovaného online vzdělávání
DS
1. Webináře – DVPP
Vzdělávací akce

Rozsah

Cílová skupina

Termíny konání

Počet
účastníků

0242101
Hravá logopedie v praxi

6 VH

učitele MŠ,
speciálních škol, ZŠ
1. třída

9

1638101
Vyšetření v PPP - práce se
závěry a doporučeními z
vyšetření

8 VH

učitele MŠ, ZŠ, SŠ,
školní psychology
ZŠ a SŠ

0411201
Pedagogická podpora
čtenářské pregramotnosti Proč děti potřebují pohádky

8 VH

učitele MŠ, 1. st. ZŠ,
vychovatele ŠD, ŠK,
pedagogové
volného času

22.4.2020
13:00-14:30 hodin
15:30-17:00 hodin
23.4.2020
13:00-14:30 hodin
27.4.2020
8:30 - 10:00 hodin
11:00 -12:30 hodin
30.4.2020
8:30 - 10:00 hodin
11:00 -12:30 hodin
28.4.2020
8:00 - 9: 30 hodin
10:30 -12:00 hodin
29.4.2020
8:00 -9: 30 hodin
10:30 -12:00 hodin

0215401
Rozvoj grafomotoriky a
dětská kresba, ergonomie
psaní

8 VH

učitele MŠ, 1. st. ZŠ

28.4.2020
12:30 -14: 00 hodin
15:00 -16:30 hodin
29.4.2020
12:30 - 14: 00 hodin
15:00 -16:30 hodin

11

0119101

4 VH

0234102
Matematická
pregramotnost v
předškolním vzdělávání

8 VH

učitele MŠ

2049101
Hravá logopedie v praxi

6 VH

učitele MŠ,
speciálních škol, ZŠ
1. třída

27.4.2020
8:00 - 9:30 hodin
10:30 -12:00 hodin
6. 5. 2020
8:00 - 9: 30 hodin
10:30 -12:00 hodin
7. 5. 2020
8:00 -9: 30 hodin
10:30 -12:00 hodin
12. 5. 2020
8:30 - 10:00 hodin
11:00 -12:30 hodin
13. 5. 2020
8:30 - 10:00 hodin
11:00 -12:30 hodin
18. 5. 2020
8:30 - 10:00 hodin
11:00 -12:30 hodin
19. 5. 2020
8:30 - 10:00 hodin

8

8 VH

ředitele a vedoucí
pracovníky škol a
školských zařízení
učitele SOŠ a SOU

Záznamy o úrazech
2023101
Osobnostní a sociální rozvoj
pro učitele

10

16

35

22

21
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2. Webináře – metodické
semináře
DS
Termín

Název

Anotace

Počet
účastníků

16.4. 14:00

Přejděte se školou do
cloudu, je to snadné

Moderní škola a cloud jdou ruku v ruce.
Představíme vám možnosti cloudové
služby Office 365, kterou mohou školy
využívat bezplatně. Registrace do služby
trvá 3 minuty! Ukážeme vám, jak si
vytvořit sdílené kalendáře školních akcí,
úložiště pro všechna vaše data, školní
videoportál a další služby.

11

21.4. 14:00

Písemky, co se
opravují samy

52

23.4. 14:00

Spolupracujte na
dokumentech online

Opravování stohů písemných testů je
největší noční můrou každého učitele.
Tedy alespoň těch, kteří nepoznali sílu
Microsoft Forms. Připravit test z
probrané látky je snadné a rychlé.
Zadat test žákům můžete na dvě
kliknutí.
Opravit odevzdané testy: opraveno testy se vyhodnocují samy.
Na veškerých dokumentech, na kterých
dnes pracujete, můžete pracovat
online. Pozvat na spolupráci kohokoliv,
mít tyto dokumenty dostupné
odkudkoliv. Tak zahoďte USB flashky a
pracujte online.

28.4. 14:00

Vzdělávací doplňky pro
Office a elektronická
školní tabule

23

30.4. 14:00

Jak využít Minecraft ve
vzdělávání

PowerPoint i ostatní aplikace Office
umožňují přidávat spousty doplňků,
které si snadno vyhledáte a
doinstalujete do balíčku Office.
Dotazník, křížovka nebo třeba
komiksová postavička provázející
prezentací jsou jen malé ukázky toho,
jak mohou doplňky do aplikací Office
vypadat.
Přeneste dětem výuku do kostičkového
světa a budou milovat i školu.
Minecraft: Education Edition je
speciální verze původní hry Minecraft
určená pro školy. Učitelé mají možnost
výuku připravit v prostředí

13

12
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"kostičkového světa", které děti
důvěrně znají a díky tomu se budou učit
novým věcem snáze a s větším
zaujetím. Minecraft: Education Edition
lze použít v libovolných předmětech:
matematika, fyzika, chemie, dějepis,
jazyky, environmentální výchova.
Minecraft: Education edition nedělá z
dětí hráče, ale z hráčů žáky.

5.5. 14:00

Mějte své přípravy
online

Elektronický poznámkový blok, který
navždy změní vás způsob vedení
poznámek a příprav na vyučování.
Umožní vašim žákům okamžitý přístup k
poznámkám z hodiny. Doma, ve vlaku i
v autobuse, cestou do školy, můžete
studovat a upravovat své zápisky z
hodin. Poznámky online nikdy
neztratíte.

11

7.5. 14:00

Přeneste výuku do 3D

Možnosti zapojení třetího rozměru do
výuky jsou dnes více než bohaté. Od
vytvoření vlastního modelu po využití
zdarma dostupných zdrojů 3D modelů,
přes propojení virtuálního a reálného
světa v hybridní realitě až po využití
animovaných 3D modelů v
prezentacích. To vše a mnohem více na
Vás čeká v tomto workshopu.

7

12. 5. 14:00

Bezpečná škola - a co
to vlastně znamená

Bezpečnost IT ve škole je dnes (nebo by
alespoň měla být) tématem číslo jedna.
Škola je plna osobních údajů žáka a s
rozvojem cloudových služeb a chytrých
zařízení mohou být tato data opravdu
všude. Zabezpečit je tak, aby je měla
škola neustále pod kontrolou nemusí
být snadné, ale jde to. Nebo vy už snad
máte zabezpečené telefony učitelů,
kteří s nimi přistupují do školní pošty?

9

