
Digitální jazyková  
třída SmartClass+
Používání digitálních materiálů ve výuce jazyků je pro žáky motivující, učiteli uspoří čas 
a nabízí široké jazykové možnosti. Systém SmartClass+ připravuje a distribuuje běžné 
i nadstavbové jazykové aktivity v maximální kvalitě na žákovská zařízení, digitálně je řídí, 
monitoruje, ukládá a vyhodnocuje na počítači učitele. Systém pracuje s vysokou kvalitou 
přenosu zvuku a obrazu, což je pro cíle jazykové výuky zásadní. Učitel vede výuku v jazykové 
třídě prostřednictvím digitálního ovládacího panelu (dashboard) zobrazeném na svém 
monitoru. Komunikace s žáky probíhá prostřednictvím textu, obrazu, zvuku nebo nahrávky 
ve vysoké kvalitě.

ZaPojte žáKy a StUDenty

SmartClass+ je jedinečná digitální 
platforma pro výuku jazyků, která 
funguje na všech zařízeních, 
ať se jedná o stolní počítače, 
notebooky, tablety nebo chytré 
telefony. Systém SmartClass+ 
naleznete ve více než 45 zemích 
celého světa a u více než 9000 
různých institucí.



tyto nástroje systému SmartClass+ řídí po-
slech, konverzaci, skupinovou práci, na-
hrávání žáků a jejich monitorování. Systém 
zprostředkuje nerušený poslech učitele, žá-
kovských prezentací, internetových zdrojů 
a digitálního obsahu jazykových učebnic, 
kterými škola disponuje. 

SmartClass+ rozděluje žáky do konverzačních 
skupin po dvou, třech či čtyřech účastnících. 
Učitel žáky monitoruje, do konverzací vstu-
puje a nahrává jednotlivé skupiny. Během 
individuální práce žáci komunikují s učitelem 
i prostřednictvím chatu. 

Učitel monitoruje práci všech žáků ve třídě. 
Cvičení ve formě čtení, rozhovoru a procvi-
čování výslovnosti jsou individuálně zazna-
menávána. Vzniká tak jedinečné jazykové 
portfolio každého uživatele, ke kterému má 
přístup na svém počítači. 

tyto nástroje využívají šablony, které zpracovávají digitální 
zdroje jako textové soubory, obrázky, pdf, vlastní nahrávky, 
audio nebo video do cvičení. Díky průvodci tvorbou úloh 
učitel z nabízených šablon lehce vytváří vlastní cvičení. 
žáci pak pracují s digitálním zdrojem podle instrukcí uči-
tele: individuálně poslouchají nahrávky, doplňují chybějící 
informace, vybírají z více možností, popisují, odpovídají pí-
semně, sami se simultánně nahrávají společně s audiem či 
videem nebo s porovnáváním. 

Pomocí šablon a průvodce tvorbou úloh lze vytvořit cvičení 
na zdokonalování všech jazykových dovedností: čtení, psa-
ní, poslech i mluvení. Sadu cvičení učitel přiřazuje žákům 
a vytváří tak učební plán. Vzniklá knihovna je jedinečná 
sbírka aktivit, která je rozdělena podle úrovní a umožňuje 
neustálé zlepšování žáků, protože učitel vybírá materiály, 
které úrovní odpovídají potřebám žáka.  žákům jsou cviče-
ní k dispozici na žákovských zařízeních (počítač, tablet), 
pracují na nich vlastním tempem a po dokončení  nebo vy-
pršení časového limitu je odesílají učiteli. Práce žáků jsou 
automaticky ukládány na počítač učitele. 

Učitel hodnotí výstupy žáka procenty, známkou, slovní 
zpětnou vazbou nebo zvukovým záznamem. žák má přístup 
k hodnocení ze svého počítačového přístupu. Veškeré poří-
zené nahrávky učitel exportuje do formátu MP3 a používá je 
i v hodinách mimo digitální jazykovou třídu nebo archivuje 
jako podklady k celkovému hodnocení žáka. 

MaD je používána jako knihovna digitálních dokumentů 
a cvičení, které jsou volitelně mezi učiteli sdíleny. jed-
nou vytvořené cvičení je používáno ve stejných ročnících 
každý rok. 

nástroje pro přímou jazykovou výuku
LaD – Live activity Dashboard

nástroje pro individualizovanou jazykovou výuku
MaD – Media activity Dashboard



Language Lab  - plná verze jazykové laboratoře

žáci jsou vybaveni sluchátky s mikrofonem a pevnými počítači. 

Přímé vyučovací aktivity
• Kvalitní poslech a řízený rozhovor, kdy jsou žáci převážně v roli 
posluchačů.
• Monitorovaná konverzace ve skupinách s možností nahrávání.
•  Individuální práce s jedním žákem (např. ústní zkoušení, nácvik čtení) 

bez účasti ostatních žáků a jejich nahrávání ve třídě, které je řízené 
učitelem. 

•  obrazová prezentace učitele nebo žáka, přehrávání videa, monitorování 
individuální práce na žákovských počítačích, ovládání žákovských PC, 
chat rozhovory s učitelem a mnoho dalších aktivit.

Individuální vyučovací aktivity
•  Veškeré výše zmíněné jazykové aktivity, např. čtení, psaní, poslech, a také množství dalších variant zadání jako je čtení 

s porozuměním, procvičování slovní zásoby, různé druhy nahrávání atd. 
• Pomocí šablon učitel připravuje pro žáky individualizovaná cvičení.

Modelová situace:  
žák přijde do učebny, zúčastní se s učitelem několika přímých vyučovacích aktivit a pak individuálně, ovšem monitorován učitelem, 
pracuje na svém počítači s přidělenými cvičeními. Stejně snadno má žák přístup i k hodnocením vlastní individuální práce. Systém je 
vybaven nástroji pro generování reportů, výsledků i exportem nahrávek. některé šablony pro tvorbu cvičení obsahují i automatické 
vyhodnocení a opravení chyb (např. doplňovačky nebo výběr z možností).
Díky hardwarovému vybavení se jedná o variantu s nejširšími možnostmi výukových aktivit, maximální kvalitou zvuku, obrazu, 
záznamu, nejširšími možnostmi kontroly, ovládání a spolupráce se žákem. 

Live – varianta bez žákovských počítačů

žáci jsou vybaveni pouze sluchátky s mikrofonem.

•  Zaměřeno především na přímé vyučovací aktivity učitele s audiem 
a mluveným slovem. Zahrnuje velmi kvalitní poslech a řízený rozhovor, 
kdy jsou žáci převážně v roli posluchačů, monitorovanou konverzaci 
ve skupinách s možností nahrávání, individuální práci s jedním žákem 
(např. ústní zkoušení, nácvik čtení), nahrávání žáků ve třídě učitelem 
a další aktivity. 

•  žáci se plně soustředí na jazykovou aktivitu, protože  učebna je 
vybavena kvalitními uzavřenými sluchátky.

•  Řešení je velmi vhodné doplnit projekcí na interaktivní tabuli - práce 
s audiem je tak rozšířena o možnosti použití videa a prezentace. 

RoVeR – varianta s žákovskými zařízeními

žáci jsou vybaveni tablety a sluchátky s mikrofonem.

•  žáci mohou použít svá vlastní zařízení pro zapojení se do výukových 
aktivit třídy. 

•  Zajišťuje jedinečnou práci s připraveným digitálním zadáním platformy 
SmartClass+ na tabletech. 

•  jazyková aplikace SmartClass+ je dostupná pro všechny typy tabletů. 
•  Možnosti typů úloh k procvičování jazykových dovedností jsou stejně 

široké jako u individuálních cvičení plné verze jazykové učebny. 

Varianty digitální jazykové třídy SmartClass+



Praha • Brno • Ostrava • Plzeň • Pardubice • České Budějovice • Karlovy Vary • Olomouc • Ústí nad Labem

Pražská 63, Praha 10, tel.: 261 260 218, fax: 261 227 648, www.avmedia.cz/skoly, interaktivnivyuka@avmedia.cz

aV MeDIa, a.s. jsme držitelem certifikátu ISo 9001:2000, ISo 14001:2004, oHSaS 8001:1999

nejlepší způsob, jak se naučit cizí jazyk, je vycestovat a žít v zahraničí. ale toto je pro většinu žáků nedosažitelné. 
SmartClass+ je jedinečná volba, jak co nejvíce umožnit praktické použití jazyka pro reálný život.

 
www.robotel.com

http://smartclasscommunity.robotel.com/

naBídKa šKOLení

ROBPdSC+LL-B
Školení pro začátečníky  
3 hod. on-line školení zkušeným lektorem, 
doporučeno pro max. 6 účastníků

SmartClass+ LL SmartClass+ Live SmartClass+ rover


součást dodávky

ROBPdSC+LL-I
Školení pro pokročilé  
3 hod. on-line školení zkušeným lektorem, 
doporučeno pro max. 6 účastníků


součást dodávky

ROBPdSC+LL-a
Školení pro odborníky  
3 hod. on-line školení zkušeným lektorem, 
doporučeno pro max. 6 účastníků

možno objednat

ROBPdSC+LL-R
opakovací kurz  
3 hod. on-line školení zkušeným lektorem, 
doporučeno pro max. 6 účastníků

možno objednat

ROBPdSC+LL-C
Školení na míru dle individuálního požadavku  
3 hod. on-line školení zkušeným lektorem, 
doporučeno pro max. 6 účastníků

možno objednat

·  SmartClass+ HomeWork zprostředkovává internetový 
přístup žákům a učitelům k materiálům, které byly 
v databázi školního serveru SmartClass+ vytvořeny pro 
samostudium.

·  Možnost opakovaného procvičování mluveného projevu 
v domácím prostředí vede k mnohem lepšímu výkonu 
a díky možnosti zpětné kontroly své nahrávky naučí 
žáky vnímat důležité aspekty kvalitního mluveného 
projevu.

HomeWork


