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Služby určené pro pedagogické pracovníky 

 

Průvodce portálem Vstup do portálu 

Virtuální škola 

Sada profesionálních nástrojů 
k řízení školy. Slouží 
především vedoucím 

pracovníkům ve školách a 
školství obecně. Současně lze 
ale sekci využívat i ze strany 

řadových pedagogických 
pracovníků. Nástroje 

k vyhledávání zaměstnání, 
Kalendář akcí, Statistiky a 

přehledy, to vše a mnoho 
dalšího potřebují pedagogové 
prakticky každodenně. V této 

sekci lze nalézt vše, co je 
spjato se školstvím. Žádná 
data ani informace Vám již 

neuniknou. 

Před školou, Ve škole 

Moderní adresář škol. 

Cílem každé školy je 

pokud možno přilákání 

co nejvyššího počtu 

možných uchazečů o tuto 

školu. K tomuto slouží 

náš nástroj, ve kterém lze 

upravit profil své školy 

zcela dle svých představ. 

S pověřením vedení 

školy můžete průběžně 

obměňovat informace, 

ale i grafické záležitosti 

týkající se Vaší školy. 
Udělejte svou školu 

konečně i pro ostatní 

viditelnou. 

Učení on-line 

Nástroj určený právě 

pedagogům, ale také 

jejich žákům. 

Ve vzdělávacích 

aplikacích naleznete 

velké množství všech 

možných dostupných 

elektronických aplikací 

sloužících ke vzdělávání 

Vašich žáků. Přispějte i 

Vy sami svou aplikací 

anebo aplikací své školy 

tak, aby byla k dispozici 

nejen Vašim žákům, ale i 

širokému prostředí 

ostatních škol v ČR. 

Mozaika dne 

Zajímá Vás, co se událo 
nového ve školství anebo 
ve spřízněných odvětvích 

lidských činností? 
Mozaika dne Vám přináší 

BEZPLATNĚ veškeré články 
z českého tisku týkající se 

oblastí VZDĚLÁVÁNÍ, 
TRHU PRÁCE, VĚDY A 

VÝZKUMU A MLÁDEŽE. 
Současně Vám přináší 

spoustu aplikací 
k odreagování.  

V našem archivu naleznete 

všechny články, které byly 

známými českými médii 

vydány. 

Diskuzní fórum 

Služba slouží všem osobám, které mají zájem diskutovat na témata z oblastí 

vzdělávání a školství. Z důvodu lepší orientace v systému diskusního fóra jsou 

jednotlivé příspěvky členěny na kategorie a podkategorie dle logické struktury. 

Systém bonifikace 

Spoluvytvářejte s námi obsah našeho portálu a 

získávejte tímto věcné a hodnotné ceny, vhodné 

pro vykonávání Vaší práce. 

http://www.vzdelavacisluzby.cz/pruvodce-portalem
http://www.vzdelavacisluzby.cz/
http://www.vzdelavacisluzby.cz/virtualni-skola
http://www.vzdelavacisluzby.cz/pred-skolou
http://www.vzdelavacisluzby.cz/ve-skole
http://www.vzdelavacisluzby.cz/uceni-on-line
http://www.vzdelavacisluzby.cz/mozaika-dne
http://www.vzdelavacisluzby.cz/forum
http://www.vzdelavacisluzby.cz/nejcasteji-kladene-otazky/system-bonifikace

