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Pokud jste se již přihlásili na minulé webináře, 
pak nové informace obdržíte automaticky. 
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GDPR ve výuce v době nouzového stavu    
Obecné nařízení na ochranu osobních údajů neboli GDPR (General Data Protection Regulation) je uceleným souborem pravidel na 

ochranu dat v EU. Cílem je hájit co nejvíce práva občanů EU proti neoprávněnému zacházení s jejich daty a osobními údaji, dát jim větší 

kontrolu nad tím, co se s jejich daty děje. Organizace aktuálně přijímají opatření ke zvládnutí mimořádných opatření (COVID19). Pravidla 

ochrany osobních údajů (jako je obecné nařízení - GDPR) nestojí v cestě mimořádným opatřením. Stav nouze může některé kroky 

legitimizovat. Tyto kroky musí být úměrné a časově omezené.        

Lektor: Milan Štoček

Wizer.me: Online pracovní listy i testy pro žáky v jednoduchém programu
Ukážeme vám, jak jednoduše vytvořit poutavý pracovní list a vystavět strukturu vyučovací hodiny. V jediné aplikaci “Wizer.me” získáte 

cenný nástroj pro vytvoření pracovních listů, testů, ale i okamžitou zpětnou vazbu bez zdlouhavého a složitého opravování úkolů. 

Lektoři: Jana Šperlová

Chemie online: Internetové zdroje pro učitele i žáky
Chemie je předmět, který je nejlepší vyučovat naživo se spoustou pokusů, výbuchů a barevných ohňů. Ale jak to udělat, když není 

možné před studenty s pokusem předstoupit? Během webináře budou představeny různé internetové zdroje s informacemi vhodnými 

pro výuku chemie. Jedná se o interaktivní webové stránky (chemickeprvky.cz, studiumbiochemie.cz), zdroje videozáznamů chemických 

pokusů (studiumchemie.cz) a zdroje dalších informací.

Lektor: Luděk Míka

Malotřídka on-line: Rychlé nasazení MS Office 365
Ukážeme si praktické nasazení služeb MS Office 365 pro malou školu, včetně Outlooku, OneDrivu 

a ostatních online aplikací. Vysvětlíme, jak rychle importovat větší množství žáků a jaká úskalí vás 

s nasazením Office 365 čekají. Doporučujeme také přečtení příručky.
Lektor: Karel Rejthar
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Kromě webinářů k distanční výuce pokračujeme ve vysílání webinářů k oborovým didaktikám, které jsouzveřejněny zde.
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Přihlásit se můžete zde.

Jak řešit GDPR?
Jak vytvářet online pracovní listy a jak vyučovat chemii?
Jak začít s online výukou a MS Office 365 v malotřídkách?

JAK UČIT ONLINE
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