
UVOLNĚNÉ ONLINE APLIKACE PRO ONLINE VZDĚLÁVÁNÍ 
 
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 
Matika.in  

- nabízí matematiku pro 1. - 9. ročník základních škol v hravé formě 
- https://www.matika.in/cs/ 

Zlatka.in 
- finanční gramotnost pro 1., 2. stupeň ZŠ a SŠ   
- https://www.zlatka.in/cs/ 

Gramar.in  
- čeština pro 1. – 6. ročník ZŠ a 4. ročník SŠ  
- https://www.gramar.in/cs/ 

Geograf.in 
- zeměpis 
- https://www.geograf.in/cs/ 

Onlinecviceni.cz  
- nabízí procvičování ČJ a M pro 1. a 2. stupeň ZŠ 
- https://www.onlinecviceni.cz/exc/list_sel_topics.php 

Skolakov.eu  
- je určen pro žáky 1. stupně ZŠ  
- https://skolakov.eu/ 

Škola s nadhledem 
-  poskytuje online procvičování pro žáky ZŠ, ale i pro maturanty 
- https://www.skolasnadhledem.cz/ 

PRIMA úča 
- výuková videa pro ČJ na prvním stupni  
- https://www.primauca.cz 

Hravouka 
- Aplikace do mobilu. Hravá encyklopedie, v současné situaci ke stažení zdarma 
- https://hravouka.circusatos.com 

Umíme to 
- online cvičebnice pro procvičování různých předmětů – ČJ, M, Aj, Nj, fakta, 

programování 
- https://www.umimeto.org 

H-EDU šetří čas učitelům  
- aplikace pro přípravu hodin matematiky  
- https://www.h-edu.cz 

Duolingo  
- procvičování cizích jazyků  
- https://cs.duolingo.com  

Prvky.com  
- pro chemikáře interaktivní tabulka prvků, výklady určitých kapitol chemie 
- http://www.prvky.com 

DRILL & SKILL 
- procvičování počítání, slovíček, chemického názvosloví, přírodopisné poznávačky, slepé 

mapy apod.  
- https://www.drillandskill.com/cs/ 

 
 



Včelka 
- procvičování čtení, angličtiny, španělštiny na mobilu či tabletu, cvičení vhodná zejména 

pro děti s SPU nebo pro cizince  
- https://www.vcelka.cz 

Minecraft for Education 
- Do konce června 2020 je pro všechny školy s Office 365 zdarma, nutné je vyplnit 

tento adresář. Pomocí Minecraftu se dá vzdáleně učit programování, chemie, dějepis, cizí 
jazyky, matematika.  

Portál Moderní dějiny 
- nabízí kvalitně zpracované výklady událostí minulého století, určeno pro dějepis a 

občanskou výchovu  
- http://www.moderni-dejiny.cz 

Old Maps Online 
- služba, pomocí níž můžete vyhledat historické mapy míst na celém světe, určeno zejména 

pro dějepis  
- https://www.oldmapsonline.org 

TrainBrain  
- pro zlepšování kritického myšlení  
- https://www.trainbra.in/cs/ 

Red Monster 
- Kurzy pro žáky základních a středních škol Red Monster (Unicorn) 
- https://redmonster.cz/ 
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