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Výzva ISDV II - Povinně volitelná aktivita č. 5 

 

Vzorová hodina 

 
Základní informace o projektu: 
 

Název projektu: Jdeme do toho s Kybernou - ISDV ve středoškolské praxi 

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_067/0012392 

 
 
 

Základní informace o vzorové hodině: 
 

Název školy: Úplný název školy 

Téma vzorové hodiny: Téma vzorové hodiny 

Cílová skupina: 
Žáci/studenti (popis cílové skupiny, včetně informací, zda 
jsou ve třídě přítomni i žáci se SVP) 

Datum a čas konání vzorové hodiny: Datum a čas, kdy vzorová hodina proběhla 

 
 
 

Popis vzorové hodiny:  
 

1. Konkrétní cíl vzorové hodiny 

Jaký byl konkrétní výukový cíl vzorové hodiny? Čeho jste se svými žáky chtěl/a dosáhnout 
(konkrétních znalostí a dovedností)?  

 

 

2. Prostředky pro dosažení cíle  

Jakými prostředky bylo cíle dosaženo? Popište, prosím, veškeré didaktické pomůcky, prostředky, 
audiovizuální techniku apod., která byla při vzorové hodině používána pro dosažení cíle vyučovací 
hodiny. Popište, prosím, i využívané didaktické postupy, jakými bylo cíle dosaženo.  
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3. Konkrétní popis vzorové hodiny (min. 1 normostrana).   

Konkretizujte, prosím, postup výuky, vzorové hodiny včetně výstupu.  Pro lepší popis činnosti ve 
vzorové hodině i pro popis lze využít např. fotodokumentaci, video, vzniklou práci žáků -  přiložte, 
prosím, jako samostatnou přílohu tohoto dokumentu.  

4. Reakce žáků/studentů na inovace z pohledu pedagoga  

Jaká byla reakce žáků/studentů na inovace ve výuce, na zapojení digitálních technologií ve výuce? 
Podařilo se udržet zájem žáků/studentů po celou dobu výuky? Jakým způsobem? Co bylo pro žáky 
nejvíce atraktivní? Co naopak jejich pozornost nepřitáhlo? 

 

5. Přínos inovace pro žáka/studenta 

V čem byla inovace ve výuce při zapojení digitálních technologií přínosem pro Vaše žáky? Byla 
inovace ve výuce přínosem např. i pro žáky se SVP (pokud byli přítomni ve výuce). Pokud ano, jakým 
způsobem? Pokud ne, zkuste popsat důvody proč?  

 

 

6. Doporučení pro příště 

Popište a konkretizujte, prosím, co se Vám povedlo, co Vám naopak nepovedlo, co byste příště 
udělal/a jinak. Formulujte stručně doporučení pro někoho, kdo bych chtěl aktivitu podle Vašeho 
vzoru vyzkoušet. 

 

 

 
 

 
Jméno Podpis/razítko Datum 

Jméno pedagoga 

   

Statutární orgán 
/oprávněná osoba 
žádajícího subjektu 

   

 
 
 
 
 

 


