Nabídka online výuky
• https://www.ceskatelevize.cz/porady/13394657013ucitelka/220553114000002/ (UčíTelka od 9.00 do 12.00 na ČT2 pro žáky
1. stupně).
• https://www.ceskatelevize.cz/porady/11589918767-posledni-cesta-tygrajmenem-zlomeny-ocas/21738256244/ (Odpoledka od 12.00 do 15.00 na
ČT2 pro žáky 2. stupně).
• 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-deti-a-rodice/procvicovaci-testy.asp
• Matematiku pro 1.-9. ročník základních škol v hravé formě nabízí
Matika.in
https://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_topics.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-domaci-vyukou-zaku-miuc-a-vy…/…

• 7)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-za-malymiskolaky-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
• https://www.tybrdo.cz/informatika
• https://www.zive.cz/clanky/vyuka-v-ere-koronaviru-hodinu-zemepisumuze-zive-vysilat-youtube-i-herni-twitch/sc-3-a-202857/default.aspx

•
•

Dobrý den,
již ve středu jsme na našich webových stránkách nabídli všem školám, které
používají naše online řešení, možnost zpřístupnění veškerého obsahu Didakty
i pro domácí přípravu žáků, a to zcela zdarma. Protože se akce setkala s
mimořádným zájmem škol, dovolujeme si i všem ostatním, kteří Didaktu
používají ale nesledují naše webové stránky, nabídnout „otevřít“ programy pro
jejich žáky. Stejně tak dnes „otevíráme“ všechny programy i pro vás ve škole,
tak abyste mohli při zadávání distančních cvičení žákům využít vše co nabízíme.
Přístupové kódy na www.didakta.cz pro vaši školu:
Login: crna1712@didakta.cz
Heslo: 8TMX
Zároveň vás prosíme, abyste v zájmu co nejhladšího průběhu rodičům sdělili
také následující informace:
aplikace jsou určeny pro PC a tablety s OS Windows 7, 8, 10
ke spouštění našich výukových materiálů důrazně doporučujeme využít
naši vlastní aplikaci DidaktaCZ projektor, spíše než webový prohlížeč, kde

•

•

jsou již značně omezeny možnosti spouštění obsahu Adobe Flash.
Aplikaci DidaktaCZ projektor je možné stahovat z tohoto
linku http://www.didakta.cz/DidaktaCZ-Setup-1.0.0.zip.
upozorňujeme, že pro uživatele z řad žáků v domácnosti vzhledem k množství
škol zapojených v projektu DidaktaCZ (téměř 2000) neposkytujeme z
kapacitních důvodů živou technickou podporu na telefonních linkách
společnosti, veškeré případné technické informace jsou uvedeny na našem webu
v sekci Podpora
prosíme rodiče, aby prozatím nesdíleli přihlašovací údaje se svými známými,
protože by mohlo dojít ke geometrickému růstu zatížení serverů a služba by se
mohla silně zpomalit, případně zůstat po nějaké časové období i nedostupná
(během dnešního dne budeme pracovat na posílení kapacity serverů, může
docházet ke krátkodobým výpadkům).
Akce platí do odvolání - předpokládáme, že do doby nástupu žáků zpět do škol.
Přejeme vám všem pevné zdraví.
SILCOM Multimedia, s.r.o.
Z různých zdrojů sestavil,
dobrou zábavu a poučení přeje
Mgr. Erich Kříž

