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Učíme online
Projekt Česko.Digital,

komunity expertních dobrovolníků

🏫 
629 škol

Technologická pomoc

💻 
2920 zařízení

Sbírka počítačů - nyní spravuje nezisková 
organizace Člověk v tísni


 110 webinářů

Učíme nanečisto



Učíme online
Projekt Česko.Digital,

komunity expertních dobrovolníků

Hledáme dobrovolníky pro 
tyto role:

koordinátor/ka postprodukce 
webinářů

moderování webinářů
realizace webinářů 

zpracovatel/ka nahrávek
střih videa

Přidej se k nám!



Dotazy pokládejte na:

www.Sli.do kód: #UN111

https://app.sli.do/event/nytPvaSvQeqDPgmxJjn4zi


Pavel Hanousek

- jednatel Code Creator, s.r.o.

- zakladatel platformy Publi.cz

- dříve ředitel ZŠ

- člen DigiKoalice

- nadšenec do IT

- aktivní a inovativní duše

kontakt: 
hanousek@codecreator.cz 
+420 775 555 357

mailto:hanousek@codecreator.cz


Publi
Publi.cz je platforma pro moderní vzdělávání, vyvíjená českou společností Code Creator, s.r.o. od 2014.
Umožňuje tvořit, digitalizovat a doručit materiály, obohatit je o multimediální a interaktivní prvky
(audio/video, animace, cvičení, testy se zpětnou vazbou aj.).

Vzdělávací materiály, testy, metodiku k výuce aj. lze tvořit v intuitivním HTML editoru.
Poté lze sdílet s vybranými studenty, učiteli i rodiči prostřednictvím školní elektronické knihovny, řídit přístupy
a ochránit knihy šifrováním proti nelegální distribuci.

S interaktivními materiály lze pracovat na jakémkoliv zařízení v režimu on/offline, pomocí běžných internetových prohlížečů
i čteček/aplikací (iOS, Android, macOS, Windows).

Tyto materiály jsou využívány při výuce s komunikačními platformami Microsoft Teams, Google Meet, Zoom nebo Cisco Webex.

mKnihy jsou vybaveny studijními nástroji (označení textu, poznámky, výtahy aj.) a vedou k samostatnosti.

Podporujeme tvůrce a zájemce z řad pedagogů formou kurzů zdarma nebo s akreditací MŠMT.

http://publi.cz/


- ztráta obavy z digitalizace

- zjednodušení příprav do hodin i 

samotné výuky

- možnost začít tvořit sám ihned

- nabídka moderní metody studia 

(on/offline, interaktivita, studijní 

nástroje, ověřovací testy)

- získání zpětné vazby o studiu

Přínosy webináře



                       Osnova webináře
1. Představení platformy Publi

2. Ukázka knihovny a knih

3. Publikování a sdílení (licence, práva, hromadné sdílení)

4. Tvorba

5. Přidaná hodnota

6. Reference

7. Důležité odkazy



mKniha

jako ideální nástroj

pro distanční výuku 

https://publi.cz/mkniha/


                                             DŮLEŽITÉ ODKAZY

VOLNĚ DOSTUPNÁ mKniha s prezentací Publi > https://publi.cz/epubli/book/1793-publi-cesko-digital

Centrální knihovna Publi > https://publi.cz/epubli

Řešení pro školy > https://publi.cz/reseni-pro-skoly a https://publi.cz/skola

Web Publi > https://publi.cz

Web společnosti > https://www.codecreator.cz

Facebook > https://www.facebook.com/Publi.mknihy

Instagram > https://www.instagram.com/publi.mknihy/

https://publi.cz/epubli/book/1793-publi-cesko-digital
https://publi.cz/epubli
https://publi.cz/reseni-pro-skoly
https://publi.cz/skola
https://publi.cz
https://www.codecreator.cz
https://www.facebook.com/Publi.mknihy
https://www.instagram.com/publi.mknihy/


Pojďme
na dotazy

www.Sli.do kód: #UN111

https://app.sli.do/event/nytPvaSvQeqDPgmxJjn4zi



