
Uživatelsky jednoduchého prostředí pro učitele, příjemné
a normální školní prostředí pro žáky ve třídě i doma.

Nejlepší je mít všechny žáky ve třídě a normálně učit. Ale i bez pandemie se vždy najde nějaký 
dlouhodobě nepřítomný žák (onkologické diagnózy, těžké úrazy apod. či třeba dlouhodobý 
pobyt v zahraničí aj.). Dosud se musel učit sám doma a složitě látku dohánět. Online výuka 

otevřela nově možnosti zapojit takové děti do běžného vzdělávání.

SCÉNÁŘ VÝUKY

Z pohledu učitele

• Učíte, jak jste zvyklí, možnost volného
 pohybu po třídě

• Interaktivní zapojení žáků doma i ve škole

• Komunikační platformy MS Teams, Google
 Meet, CISCO Webex a Zoom

• Dostatečně velký obraz pro celou třídu

Z pohledu žáka doma

• Žák se zapojí do výuky pomocí svého
 tabletu či notebooku

• Bez problémů slyší vše ze třídy

• Vidí probírané téma i dění ve třídě

• Po celou dobu je zapojený do výuky díky
 sdíleným aktivitám

STANDARD SMÍŠENÉ VÝUKY



JAKÉ ŘEŠENÍ JE PRO VÁS VHODNÉ?

JAK TAKOVÉ ŘEŠENÍ VYPADÁ V PRAXI?

Mobilní

• Ideální řešení pro přesun mezi třídami

• Škola si pořídí jen nutné množství
 mobilních zařízení, která sdílí mezi třídami

• Variabilní umístění dle dispozice třídy

• Přizpůsobí se každému stylu výuky

Pevné

• Ideální řešení k vybavení každé třídy

• Okamžitě k dispozici bez nutnosti přípravy

• Díky umístění na zdi šetří místo a eliminuje
 nebezpečí zakopnutí

• Stane se standardním vybavení třídy, které
 si oblíbí žáci i učitelé

“Jsem strašně spokojená. Mám přípravu na magne-
tické tabuli, bílé tabuli, klasické interaktivní tabuli, 
kameru si přesunu, jak potřebuji. Mohu dělat 
mnohem víc věcí. Vyhovuje mi, že nemusím sedět 
jen za katedrou s notebookem, ale mohu se pohy-
bovat po celé třídě.”

3. ZŠ Cheb

“Byla jsem méně unavená, než když sedím 
u počítače.”

ZŠ Ul. Míru, Rokycany

https://youtu.be/calYfLLyCcs

Podívejte se na naše video
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