DOPORUČENÉ POSTUPY MŠMT PRO VZDĚLÁVÁNÍ NA DÁLKU,
ROZHOVOR S ONDŘEJEM KANIOU, ZPĚTNÁ VAZBA PŘI ON-LINE
VÝUCE A DALŠÍ MATERIÁLY KE KORONAVIRU.
Nejucelenější materiál k podpoře výuky žáků.
Nakladatelství NOVÁ ŠKOLA, s.r.o., spustilo dne 16. 3. 2020 online
výuku pro žáky 1. ročníku přes YouTube s pedagogem Mgr.
Milošem Novotným.
Živá vysílání můžete sledovat on-line každý den od 9:00
na YouTube kanálu Online výuka. Není nutné přenos sledovat živě,
videa budou k dispozici k opakovanému přehrávání.
V pondělí 16. 3. 2020 bylo zveřejněno první video, ve kterém se
žáci seznamují s písmenem B, v úterý 17. 3. výuka
pokračuje úvodem do kapitoly Jaro.
Bezplatně poskytujeme více než 5 000 výukových videí pro
matematiku v 1. až 5. ročníku na www.matyskova-matematika.cz.
Volně přístupná videa obsahují výklad ke každému cvičení každé
stránky učebnic a lze je využít i v případě, kdy žáci používají jiné
učebnice – probírané učivo je obdobné. Žáci tak mají možnost učit
se matematiku z domova s učitelským výkladem.
Naše nakladatelství NOVÁ ŠKOLA, s.r.o., žákům, rodičům i
učitelům nabízí také bezplatný přístup k multimediálním
interaktivním učebnicím pro 1. a 2. stupeň základních škol pro
předměty matematika, český jazyk, prvouka, vlastivěda,
přírodověda, dějepis, zeměpis, přírodopis, chemie, výchova k
občanství i anglický jazyk. MIUč+ zahrnují – kromě obsahu
totožného s tištěnou učebnicí – více než 10 000 interaktivních
cvičení a množství doplňkového materiálu, jako jsou videa,
zajímavosti atd. Více informací zde.
Scio do odvolání uzavření škol zpřístupnilo zdarma přes 500
online testů z matematiky a češtiny. Testy jsou určeny pro žáky 3.
až 9. tříd a zaberou 10 až 20 minut. https://www.scio.cz/pro-detia-rodice/procvicovaci-testy.asp
Matematiku pro 1.-9. ročník základních škol v hravé formě nabízí
Matika.in hhttps://www.matika.in/cs/
Češtinu a matematiku pro 1. a 2. stupeň základní školy jde
procvičovat i na
Onlinecvičení.cz. https://www.onlinecviceni.cz/exc/list_sel_topic
s.php
Pro žáky prvního stupně základních škol skvěle využijete portál
Školákov.eu. https://skolakov.eu/
Nakladatelství Fraus díky vládnímu opatření zpřístupňuje zdarma
všechny své elektronické učebnice pro základní i střední
školy. https://www.fraus.cz/cs/ucenidoma

Nakladatelství NOVÁ ŠKOLA kvůli uzavření škol také volně
zpřístupnilo své interaktivní učebnice (obsahují materiály pro
první i druhý stupeň). https://www.nns.cz/…/pomoc-s-domacivyukou-zaku-miuc-a-vy…/…
Online procvičování pro žáky základních škol, ale i pro maturanty
nabízí Škola s nadhledem. https://www.skolasnadhledem.cz/
https://spomocnik.rvp.cz/clanek/22438/20-ZPUSOBU-VYUZITITECHNOLOGII-PRO-ONLINE-VYUKU-NEJEN-PO-UZAVRENISKOL.html?fbclid=IwAR34AR_AjrnYter6RA0XQeqsxfgDP2KehaQQ1y6D5Q9ZAC8VXOQYNzKWnY
http://www.ceskatelevize.cz/zpravodajstvi-ostrava/novinky-zestudia/402974-kdyz-se-nesmi-do-skoly-skola-prijde-domu-zamalymi-skolaky-i-studenty-ktere-cekajiprijimacky/?fbclid=IwAR1RLSkAk84NF3lFQYj9_nT7ndgnjpqtrhwQ95T8Cg3U5YMdjzmfytcgp8
https://nadalku.msmt.cz/cs
https://www.npicr.cz/aktuality/webinar-jak-na-online-vzdelavani
MŠMT připravilo nový web pro podporu vzdělávání na dálku

