
 

 

Hravý výukový program Včelka pomáhá dětem interaktivně procvičovat  
čtení a cizí jazyky (AJ, ŠJ, NJ) doma i ve škole! 

 
Program Včelka (www.vcelka.cz) nabízí široký výběr      
interaktivních cvičení (ve čtení více než 100), obrázky,        
zvuky, animace a pochvaly - to vše pomáhá udržet         
pozornost dětí a rozvíjet jejich dovednosti zábavnou formou. 

Komu je Včelka určena? 
Všem prvostupňovým dětem, které se chtějí / potřebují hravě         
zlepšovat ve čtení i cizích jazycích. 

Se speciálním důrazem na: 

● začínající čtenáře / začátečníky v daných jazycích 
● děti s SPU (s problémy typu dyslexie aj.) 
● děti s OMJ (odlišným mateřským jazykem) 

Pedagogům program přináší možnost cílenější intervence      
ve prospěch dětí i užší spolupráci s rodinou žáka / žákem           
samotným. Speciálním pedagogům pak Včelka umožňuje      
vzdáleně supervizovat probíhající nácvik. 

Proč právě Včelka? 
Program Včelka šetří čas s přípravou do hodin a také          
náklady spojené s nákupem a kopírováním materiálů.  

● Cvičení jsou generována počítačem z databáze      
čítající desetitisíce slov, takže se na rozdíl od        
papírových učebnic nestane, že by mohly dojít       
vhodné výukové materiály.  

● Pedagog může operativně pomocí pár kliknutí      
spustit cvičení na jakoukoliv problematiku, která      
právě dělá dětem problémy. 

Včelka jako trenérka čtení! 
Pomáhá od počáteční techniky čtení až po širší 
čtenářskou gramotnost! 
Výukový program Včelka se zaměřuje na rozvoj techniky        

čtení, porozumění čtenému, počáteční psaní a podporu       
fonologických dovedností.  

 

 

 

Inkluze a žáci s SPU - Včelka na míru! 
 
1) Včelka jako trenérka pro jednotlivé žáky 
Včelka je ideálním pomocníkem pro individuální práci       
se žáky (nejen) se specifickými poruchami učení. Stačí        
s každým žákem projít počáteční diagnostikou, při které        
Včelka sama rozpozná problémové oblasti ve čtení       
a posléze navrhne cvičení šitá přímo na míru tomuto         
konkrétnímu dítěti.  
Seznam navržených cvičení pak dále Včelka adaptivně       
přizpůsobuje podle pokroku daného dítěte a umožňuje       
mu tak postupovat podle jeho individuálních potřeb       
a možností. Včelka je tak zvlášť oblíbeným nástrojem pro         
žáky, kteří procvičují ve třídě s asistentem, či při         
reedukačních hodinách. 

2) Včelka jako pomocník pro celou třídu 
Více než 450 základních škol zařadilo procvičování se        
Včelkou do své běžné každodenní výuky. Mezi nejčastější        
způsoby použití patří skupinové procvičování celé třídy       
na interaktivní tabuli, práce ve skupinkách na tabletech        
či individuální práce žáků na počítačích v počítačové        
učebně.  
 

Chcete Včelku také vyzkoušet? 
Zkušební licence zdarma! 
Dejte online vzdělání šanci a vyzkoušejte Včelku bezplatně        
a nezávazně!  
Kontaktujte naši podporu na emailu podpora@vcelka.cz ! 
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Včelka jako lektorka cizích jazyků 
Nezůstávejte jen u čtení! Proleťte se Včelkou 
angličtinu, němčinu a španělštinu! 
 
I v cizích jazycích můžete využít vysoké nastavitelnosti        
Včelky a uzpůsobit tak její obsah i prostředí konkrétním         
potřebám žáků.  

 
 
Pomocník do školy i na doma! 
Nástroj, na který je spoleh za každé situace. 
V loňském školním roce se v době domácí výuky Včelka          
osvědčila coby spolehlivý online nástroj, který pomohl       
mnohým rodičům a pedagogům funkčně zvládat      
i koordinovat výuku. 
 

“Chci vám poděkovat za možnost využití Včelky v době 
domácí výuky. Určitě ji budeme používat i do budoucna.  

Syn je prvňák, a tak se do Včelky zabral, že ho od ní 
musíme vyloženě odhánět, aby trénoval i do jiných 

předmětů. Díky moc za vaši práci, Včelku jsem  
doporučila i maminkách spolužáků mého syna, 

 doufám, že tedy Včelku využijeme všichni. 
Je to kvalitní online zdroj učiva.” 

maminka Hana K. 
 
Včelka na počítači, tabletu i mobilním telefonu!  
Včelka je vyvinuta s ohledem na další kontinuální rozvoj         
a rozšiřování jak funkcí, tak obsahu. Díky tomuto program         
běží online na webu www.vcelka.cz a také jako mobilní /          
tabletová aplikace (Android, iOs - iPady) - a jen pouhým          
připojením k internetu se automaticky aktualizuje      
a zdokonaluje. 

 
Hravý dárek závěrem! 
Zajímá Vás, jak taková interaktivní cvičení 
ve Včelce vypadají? Navštivte stránku: 
https://trixeso.vcelka.cz/ 
a zahrajte si oblíbené zvukové pexeso 
(trixeso)! 

 
Ceník pro školy 
 
Novinka!  
Jedna licence = všechny předměty ve Včelce!  
Vyzkoušejte Včelku nejen ve čtení, ale také při procvičování 
cizích jazyků (AJ, ŠJ, NJ)! 
 
1) Licence pro prezenční výuku ve škole Určena pro 
použití v rámci školní počítačové sítě pro neomezený počet 
tříd, učitelů i žáků. 
 

7 000 Kč / škola / 1 rok (12 měsíců) 
 

Menším školám poskytujeme slevy! 
Při nákupu licence na 5 let získáte slevu 20 %. 
 
2) Individuální licence v rámci podpůrných opatření 
Tuto výhodnou licenci na procvičování pro jednotlivé žáky ve 
škole i doma, lze získat na základě „doporučení PPP od 2. 
stupně podpůrných opatření”. 

2 000 Kč / žák / 3 roky (36 měsíců) 
 
3) Zvýhodněná rodičovská licence při nákupu přes 
školu 
Licence na 12 měsíců pro konkrétní žáky + jednoho         
pedagoga již v ceně. Až 10x výhodnější než individuální         
nákup rodiči.  

 
990 Kč    300 Kč / žák / 1 rok (12 měsíců) 

 
Minimální počet 15 žáků. 
Možné množstevní slevy při nákupu pro větší počet žáků. 
 
 
Zaujala Vás třetí možnost pořízení Včelky? 

V případě zájmu je možné zorganizovat - přímo na webu          
Včelky - rodičovskou "sbírku" Vaší školy - rodiče tak         
pohodlně (a bezpečně) přispějí požadovanou částku a při        
naplnění limitu 15 žáků získají Včelku za uvedenou        
zvýhodněnou cenu (tj. v přepočtu 25 Kč / žák / 1 měsíc).  

 
Vyzkoušení pro školy nezávazně a zdarma 
Výukový program Včelka již zakoupilo více než 450 škol         
z českých i zahraničních škol a další stovky jej aktuálně          
bezplatně testují.  
Program není potřeba nikam instalovat, funguje online na        
adrese www.vcelka.cz kde jej můžete také ihned vyzkoušet! 
 

 
Kontakt 

Michaela Ondráková 
podpora@vcelka.cz | +420 799 512 123  

www.vcelka.cz 
www.vcelka.cz/skoly 
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