eKabinet.cz představuje
•	desítky tisíc vzdělávacích materiálů pro
mateřské školy, 1. a 2. stupeň základních škol
a střední školy
•	matematika, fyzika, chemie, biologie,
přírodopis, přírodověda, anglický jazyk
a obsah pro předškolní děti

•	nástroj na přípravu učebních materiálů
na vyučovací hodiny
•	nástroj na tvorbu zadání a domácích úloh
pro žáky a jejich kontrolu
•	vhodné pro použití s interaktivní tabulí,
dataprojektorem, počítačem či tabletem

•	materiály v anglickém jazyce pro zvyšování
jazykové vybavenosti

•	bezplatné aktualizace digitálního vzdělávacího
obsahu

•	rychlé vyhledávání podle klíčových slov

•	podpora mezipředmětového vyučování

www.ekabinet.cz
Přírodovědné
předměty

Předškolní
vzdělávání

•	digitální obsah pro základní a střední
školy
•	matematika, fyzika, chemie,
biologie, přírodopis, přírodověda
•	více než 1 100 lekcí obsahujících
přes 30 000 vzdělávacích materiálů:
interaktivní cvičení, animace,
videa, simulace, 2D a 3D modely,
fotografie, obrázky, doplňkové
materiály a nástroje pro učitele
•	jednoduchá a intuitivní příprava
na vyučovací hodiny pro učitele
a možnost přidávání vlastních
materiálů
•	jednoduché vyhodnocování
a kontrola úloh pro žáky
•	reference z více než 25 zemí světa
včetně střední Evropy (Slovensko,
Polsko, Maďarsko a další)

6–19 let

•	digitální obsah vhodný pro děti
předškolního věku a pro děti se
speciálními vzdělávacími potřebami
(poruchy učení, řeči, motoriky,
chování a jiné)
•	7 interaktivních titulů, celkem více
než 3 500 digitálních edukačních
materiálů
•	velké množství interaktivních cvičení
a nástrojů zaměřených na rozvíjení
různých aspektů osobnostního
vývoje dětí
•	řada doplňkových materiálů
určených k vytištění a jedinečný
motivační systém
•	užitečné nástroje pro děti
s poruchami řeči a poruchami učení
•	pedagogům umožňuje naplňovat
školní vzdělávací programy

2–7 let

Anglický
jazyk
•	digitální obsah pro výuku angličtiny
v mateřských, základních, středních
a na vysokých školách
•	od začátečníků po pokročilé
A1 až C2 podle Společného
evropského referenčního rámce
pro jazyky
•	založeno na obsahu učebnic
mezinárodních vydavatelství
•	stovky hodin intenzivní výuky, audio
a video nahrávek namluvených
rodilými mluvčími, animace,
odborná slovní zásoba a doplňkové
materiály
•	integrovaný systém analýzy řeči
a procvičování výslovnosti
•	doporučeno pro přípravu na
mezinárodní jazykové zkoušky KET,
PET, FCE, BEC

děti/mládež/dospělí
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Školy

mateřské, základní, střední

Portál pro učitele

Učebnice

Digitální vzdělávací obsah

Počítače

matematika, fyzika, chemie, biologie, přírodopis,
přírodověda, anglický jazyk a obsah
pro předškolní vzdělávání
Metodické
příručky

Tablety a chytré
telefony

Interaktivní
tabule

Pracovní
sešity

Učitelé
Jak získat přístup?

Učitel a žáci

Zaregistrujte svou školu do Programu
podpory digitalizace škol a máte
možnost získat bezplatný přístup
ke vzdělávacím materiálům
na portálu eKabinet.cz.

ve vyučovací hodině
prezentace a úlohy

Portál pro žáky

Žáci

domácí úlohy

Nástroje pro učitele
Prezentace na vyučovací hodiny

Úlohy pro žáky

Tvorba příprav na vyučovací hodiny je na portálu
eKabinet.cz rychlá a jednoduchá. Učitel může
použít nejen vzdělávací materiály z portálu, ale
také vlastní materiály. Tím si vytvoří ucelenou
prezentaci učebních materiálů, vhodných
pro použití s interaktivní tabulí nebo datovým
projektorem.

Úlohy na portálu eKabinet.cz umožňují
učitelům získat od žáků okamžitou zpětnou
vazbu. Učitel zpřístupní úlohu žákům na portálu
eUlohy.cz, po jejím vypracování zkontroluje
výsledky a řešení. Tímto způsobem může
zadávat úlohy jak během vyučovací hodiny,
tak i domácí úlohy.

www.ekabinet.cz
www.facebook.com/ekabinet

