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

6. 4. 2020 14.00 OneNote – online poznámkový sešit pro práci učitele i žáka   
Microsoft OneNote je elektronický poznámkový sešit přístupný z počítače, mobilu či tabletu, díky kterému můžete žákům sdílet výukové 

materiály, obrázky, kresby, videa, odkazy, aplikace, testy. To vše ve škole i při domácí přípravě. Umožňuje jednoduché zadávání úkolu 

hromadně pro celou skupinu žáků, včetně hodnocení – pomocí známky, obrázku nebo slovního komentáře.

Lektoři: Irena Vajen, Miroslav Sláma, Jaroslav Šindler  

7. 4. 2020 14.00 Nezapomínejte na tělocvik, cvičit je potřeba víc, než kdy jindy
Jak podpořit pohybovou aktivitu žáků i v době uzavření škol? Proč bychom se měli snažit přimět děti a ideálně také jejich rodiče, aby 

společně sportovali? K motivaci dětí i rodičů bude nově sloužit také Online tréninkový deník. Projekt představíme a ukážeme si 

týdenní výzvy jednotlivých disciplín.

Lektoři: Radek Zavřel, Šárka Kašpárková 

8. 4. 2020 14.00 Nouzový stav a pracovní právo ve školách
Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví zakazuje osobní účast žáků na základním, středním a vyšším odborném vzdělávání ve 

školách a školských zařízeních od 11. 3. 2020 do odvolání. Opatření se ale nevztahuje na pracovníky školy, kteří jsou povinni plnit úkoly 

dané ředitelem školy. Problematice i kazuistice se budeme věnovat ve webináři.

Lektor: Milan Štoček

Online výuka v ZUŠ s využitím Microsoft Teams a aplikace ZOOM
Zajímavé tipy pro výuku "na dálku" v základních uměleckých školách, včetně příkladů využití v hudebním, 

výtvarném, tanečním a literárně dramatickém oboru. Představíme možnosti prostředí Microsoft Teams, 

které zvládá chat, přenos zvuku, videa, záznamy, sdílení souborů, poznámkové bloky, zadání úkolů a jejich 

vyhodnocování. Ukážeme možnosti výuky prostřednictvím aplikace ZOOM - způsoby zapojení žáků 

a pedagogů do výuky, včetně spolupráce s hudebním pedagogem. Uvedeme ukázky z výuky tance.

Lektoři: Jiří Taufer, Roman Zotov-Mikshin 

9. 4. 2020 14.00

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 využívat aplikaci OneNote a usnadnit si práci?
Jaký má nouzový stav vliv na pracovníky školy a jejich povinnosti?
Jak vyučovat online v ZUŠ?
A proč nezapomínat na pohyb a sport?

JAK UČIT ONLINE
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