
ŽÁCI

Bez znalosti cizích jazyků se dnes neobejdeme. Aby jejich výuka byla co nejnázornější  

a nejefektivnější, je optimální mít dobře vybavenou multimediální učebnu či přímo jazykovou 

laboratoř. Moderní digitální multimediální laboratoř učiní jazykovou výuku velmi intenzivní  

a efektivní. Každý student má k dispozici sluchátka s mikrofonem a počítač. Může 

jak konverzovat a pracovat s audionahrávkami (a to s vysokou kvalitou zvuku), tak  

s videem, textem aj. Učitel navíc využije celé portfolio podpůrných materiálů, dodávaných  

s jazykovými učebnicemi.

Systém lze také velmi jednoduše využít i pro výuku na dálku či pro hybridní výuku. Do online výuky 

přejdete plynule, učitel ani žáci se nemusí učit nic nového - používáte stejný systém, nástroje, cvičení, 

jako běžně ve třídě. 

UČÍME JAZYKY LÉPE  

V JAZYKOVÉ LABORATOŘI I NA DÁLKU



KOnVeRZAce (PÁROVÁní)
Pro nácvik mluvení učitel snadno vytvoří dvojice 
či skupiny, libovolně pak může žáky poslouchat, 
vstupovat do konverzací či nahrávat. Výhodou 
laboratoře je, že mohou mluvit všichni zároveň, nejen 
když na ně „vyjde řada“.

AKtIVItY Pro PráCI S CELoU třÍDoU

PReZenTAce 
Učitel může distribuovat libovolnou zvukovou 
nahrávku či video ze svého počítače plošně všem 
studentům.  Případně lze také nasdílet obrazovku 
vybraného studenta ostatním spolužákům.

PROcVIČOVÁNí A ZKOUšENí 
Systém umožňuje individuální práci s žáky (např. ústní 
zkoušení, nácvik čtení) a jejich nahrávání. Odpovídat 
přitom může celá třída najednou a učitel si vybere, 
koho chce sledovat.

MONITORINg PRÁcE STUDENTů 
Pracují-li studenti na zadaném úkolu, může si učitel 
zobrazit náhled jejich obrazovek a kontrolovat, zda 
a jak plní zadání. Může se také věnovat jednotlivci, 
který potřebuje větší podporu, aniž by to rušilo 
zbytek třídy.

LIVE

SMARTcLASS+ HUB
Platforma pro výuku jazyků, ve škole i mimo ni!

20 šablon cvičení pro jednotlivé jazykové aktivityHUB

SMARTcLASS+ LIVe
Interaktivní platforma pro řízení třídy Jazyková 

učebna

SMARTcLASS+ cOnTenT
Digitální cvičebnice 

Více než 2 500 cvičení, 50 % s automatickým 

vyhodnocením

CONTENT

LIVE



AKtIVItY Pro SAMoStAtnoU PráCI StUDEntA

MLUVENí
Pro nahrávání zvuku má učitel k dispozici 3 různé 
šablony: volný nebo simultánní záznam a záznam  
s porovnáním. 

VýSLOVnOST
Soubor cvičení na trénink výslovnosti SmartClass+ 
talk využívá technologii rozpoznávání řeči a díky 
tomu poskytne okamžitou zpětnou vazbu, včetně 
„oznámkování“. Studenti tak rychleji zlepšují 
výslovnost a učitel nemusí ručně procházet a 
opravovat jednotlivé nahrávky.

POSLech
Učitel zadá studentům poslech vybrané audio nahrávky  
a následně s ní pak může dále pracovat, přiřadit 
různé úkoly, jako překlad či doplňování vynechaných 
částí. 

PSAní
Učitel může využít pro trénink psaní různých textů  
v cizím jazyce otevřenou šablonu podporující 
kreativní psaní nebo studenty směřovat pomocí 
šablony otázka-odpověď.

ČTení
Čtecí aktivity můžete použít jednak pro nácvik 
porozumění, tak i pro procvičování čtení nahlas.

cVIČení 
Učitel jednoduše vytvoří a přiřadí studentovi 
cvičení typu pravda/nepravda, výběr z možností či 
“doplňovačku”.SmartClass+ software cvičení navíc 
automaticky vyhodnotí. Podkladem může být jak 
text, tak video či audionahrávka.

HUB



DIgItáLnÍ obSAh Pro JAZYKoVoU LAborAtoř

DIgITÁLní cVIČeBnIce LeT’S TALK! 
Kompletní materiály pro výuku angličtiny, němčiny 
či španělštiny úrovně  A1 – B2 dle Společného 
evropského referenčního rámce pro výuku jazyků 
(CEFR)

•	 Více než 2 500 interaktivních aktivit 

•	 Podporuje čtení, psaní, poslech i mluvení

•	 Rozvoj slovní zásoby i procvičování 

gramatických jevů

•	 Aktivity na mluvení a výslovnost s využitím 

umělé inteligence (AI)

Vyzkoušejte zdarma:  
https://www.roboteltrial.com/register

DALší PŘIPRAVENý OBSAH PRO AJ 
A NJ – PŘíSTUP ZDARMA
Tým lektorů AV MEDIA připravil sady hotových úloh/
aktivit pokrývající výuku angličtiny a němčiny na 
ZŠ, SŠ a gymnáziu. Obsahově i tematicky vychází  
z nejpoužívanějších učebnic řady Oxford, Cambridge 
a Klett. 

Úlohy se zaměřují především na rozvoj 
komunikačních, poslechových a výslovnostních 
dovedností, ale nechybí ani úlohy zaměřené na 
procvičení gramatických jevů. Úlohy jsou rozdělené 
po jednotlivých ročnících. Nezapomněli jsme ani na 
úlohy zaměřené na přípravu studenta k maturitní 
zkoušce z jazyka.

Učitel tedy může využít již hotových příprav a ty  
v jazykové laboratoři jen spustit. Pokud bude chtít, 
může samozřejmě po stažení přípravu editovat dle 
svých potřeb. 

AngLIČtInAnĚMČInAŠPAnĚLŠtInA

CONTENT

Inspirace, tipy a triky pro výuku jazyků

https://www.veskole.cz/vyhledavani/?header-search-input=vyuka+jazyku


ZKUŠEnoSt S VYUžItÍM robotELU „nA DáLKU“:

Učím angličtinu ve 3., 4., a 5. ročníku a běžně ve škole pracujeme v jazykové 
laboratoři Robotel. Jak ve výuce pokračovat i přes uzavření škol? Díky 
cloudovému řešení Robotel Homework jsem všem nabídla možnost pracovat 
“jako v naší jazykovce”. Online, z domova. 

Všechny jsem požádala o zpětnou vazbu a dozvěděla jsem se:
- přihlášení bez problému
- první otevření SmartClass trvalo celkem dlouho, odklikávalo se několik 
povolení, většina si musela zaktualizovat zaktualizovat prohlížeč, ale nakonec 
se to všem, kteří chtěli, povedlo
- u všech bylo velké nadšení, že nemusí jen používat tužku, papír; že tam měli 
poslechová cvičení, videa a že hned viděli hodnocení své práce
- trochu je mrzelo, že většině nefungovalo nahrávání se, protože neměli u 

počítačů externí mikrofon, ale teď už vědí, co a jak
- také byli žáci spokojeni, že už to prostředí znají, nemusí se učit ovládat nic nového
- rodiče byli zase rádi, že nemusí dětem nic tisknout, čekat na maily atd., děti si rovnou otevřou naše webovky, přihlásí se  
a “jedou” 
Výborné je, že se děti dál učí jazyk atraktivní, efektivní a intenzivní formou a především pokračují i v aktivitách 
zaměřených na poslech a mluvení. Kladná zpětná vazba mě velmi posiluje, zápornou jsem zatím žádnou nedostala.

Mgr. Radka Konečná

Zš 5. května, Liberec

SMARTcLASS+ hOMeWORK 
Propojení školní výuky s domácí přípravou - stejné 
prostředí ve škole i doma.

Učitel přes HomeWork zpřístupní žákům materiály pro 
samostudium, procvičování či zadání domácího úkolu, 
ti se pak jednoduše připojí přes internet odkudkoliv,  
z jakéhokoliv zařízení. Tento způsob koresponduje se 
stylem učení dnešních dětí, je pro ně motivační. Učiteli 
zároveň šetří čas, který by jinak musel strávit přípravou  
a následnou kontrolou jednotlivých prací.

šKOLENí A ROZVOJ PRO UČITELE cIZícH JAZYKů
Připravili jsme pro vás školení, která se zaměřují na rozvoj dovedností, znalostí a kompetencí a na využívání efektivních vyučovacích metod 

na 1. a 2. stupni Zš, ale i na Sš a VOš. Seznámíme vás se spoustou zajímavých metod, aplikací a odkazů vhodných k doplnění hodin cizího 

jazyka.

ROB1 – Nové metody výuky s multimediální jazykovou laboratoří (úroveň začátečník)

ROB2 – Aktivizace studentů s multimediální jazykovou laboratoří (úroveň mírně pokročilý)

ROB3 – Pokročilé multimediální aktivity s jazykovou laboratoří (úroveň pokročilý)

cZ8_01 gamifikace ve vzdělávání

cZ8_02 Komunikační hry a techniky aktivizující žáky

cZ8_03 Využití žákovských zařízení ve výuce cizího jazyka

cZ8_04 Zprostředkované učení a formativní hodnocení v hodině cizího jazyka

cZ8_05 Aplikace pro výuku cizího jazyka

cZ8_06 Využití SMART Výukového softwaru v hodinách cizího jazyka

cZ8_07 Nové možnosti domácí přípravy

cZ8_08 Využití stolních, deskových a dalších her v hodinách cizího jazyka

cZ8_09 Interaktivní učebnice a zdroje materiálů do výuky cizího jazyka

cZ8_10 Projektová výuka – metoda výuky cizích jazyků založená na divadle a hudbě

SS8cZ1 Aktivizující metody a formativní hodnocení

SS8cZ2 Využití žákovských zařízení, možnosti domácí přípravy, video ve výuce

SS8cZ3 EU jazykové projekty a online nástroje pro komunikaci

Práce s laboratoří

Výuka jazyků na ZŠ

Výuka jazyků na SŠ



UKáZKA rEALIZoVAnýCh UČEbEn                                                                              

ZŠ a MŠ Pohořelice ZŠ Zahradní, Chomutov

ZŠ a MŠ Šindlovy Dvory

ZŠ Beethowenova, Chomutov

ZŠ Kadaňská, Chomutov

ZŠ Dobrá

ZŠ a MŠ Komenského, Bílovec 

ZŠ 5. května, Liberec



USPořáDánÍ nábYtKU V JAZYKoVÉ LAborAtořI                                                                              

hníZDA: 
osvědčené uspořádání pro plnou 
verzi laboratoře s žákovskými 
počítačovými stanicemi (podporuje 
dynamiku a nové metody, skupinovou 
i individuální práci); veškerá kabeláž 
je vedená podlahou, proto úvahy  
o tomto typu řešení jsou spojené  
s rekonstrukcí podlahy v učebně.

ŘADY:  
vychází z klasického uspořádání třídy pro 
frontální výuku

OSTROV:  
obvyklé uspořádání vycházející  
z počítačové učebny; jednodušší centrální 
rozvod kabeláže.

TVAR “U”:   
oblíbené uspořádání pro základní verzi 
laboratoře, kdy žáci mají pouze sluchátka 
(přehledné, pro učitele, žáci dobře vidí na 
sebe navzájem i na učitele

Doporučíme nejvhodnější sestavu nábytku vhodnou přesně pro vaši učebnu. Různé konfigurace  
a barevné varianty můžete vidět na fotografiích realizovaných učeben.

Dodávka učebny na klíč – konzultace, projekt, vizualizace, instalace, školení, servis a technická 



AV MEDIA SYSTEMS, a.s. • skoly@avmedia.cz • www.avmedia.cz

Veskole.cz 

portál pro učitele s tipy a triky pro 

moderní výuku a sdílením digitálních 

učebních materiálů a aktivit.

Kde najdete inspiraci, návody, připravené materiály či metodiku:

AV MEDIA pro školy

kanál s inspirativními příklady  

z českých škol i videonávody na 

rychlou tvorbu aktivit

DVPP od AV MEDIA

od lektorů-učitelů z praxe získáte 

metodiku i praktické tipy do vašich 

hodin (lze financovat z EU)

PROČ JAZYKOVÁ LABORATOŘ 
•	 vysoká koncentrace a aktivizace žáka

•	 podpora komunikace v cizím jazyce – žák mluví 
cca 10x více než v běžné třídě, odbourání studu 
před kolektivem

•	 jednoduché párování či spojování do skupin

•	 diferenciace výuky

•	 využití multimédií

•	 přehled o práci všech žáků ve třídě

PROČ ROBOTeL 
•	 stovky realizovaných učeben v ČR, tisíce po 

celém světě

•	 spolehlivá a osvědčená kanadská technologie   
(30 let zkušeností s produkty pro školství)

•	 kvalitní robustní sluchátka s mikrofonem 
- aktivní systém potlačení ruchů, odolné 
hrubému zacházení

PRO ŠKOLU

SmartClass+ umožňuje školám 
poskytovat kvalitní moderní 
jazykový program, který odpovídá
potřebám učitele a studentů, ve  
třídě nebo na dálku.

PRO STUDENTY

SmartClass+ umožňuje přístup 24 
hodin denně z jakéhokoliv zařízení,
koresponduje se stylem učení 
dnešních studentů. 

PRO UČITELE

SmartClass+ pomáhá řídit 
studenty, aktivity i hodnocení. 
Přístupné z jednoho místa, dle 
potřeby i vzdáleně.


