
 
 

Učení s online kurzy zdarma až do konce školního roku 

 

Praha | 25. května 2020 – Přestože se někteří v průběhu května vrací do školních lavic, výuka pro 

většinu školáků probíhá i nadále online. Jednou z možností, jak podpořit online výuku, jsou 

vzdělávací kurzy Red Monster od nakladatelství Unicorn Publishing. Všechny kurzy pro základní a 

střední školy jsou do konce června zdarma. 

Online vzdělávací kurzy Red Monster umožňují žákům učit se z domova to, co by se učili ve škole. Za 
uplynulé dva měsíce začalo s příšerou studovat přes 14 000 nových žáků. Učitelé, kteří se rozhodli 
zapojit kurzy do své online výuky, oceňují nejen jejich obsah, ale zejména strukturu, která je v 
souladu s rámcovým vzdělávacím programem Ministerstva školství. Žáci si chválí zábavný a motivující 
způsob, kterým znalosti získávají.  

S pomocí aplikace se žáci učí postupným procházením jednotlivých lekcí, získané vědomosti si 
systematicky opakují, procvičují a testují. Každý žák má přehled o dosažených výsledcích díky 
kompletní historii svého studia. Může se zaměřit pouze na otázky, které nevěděl, nebo si nastavit svůj 
denní studijní plán. Kurzy lze využívat i v běžné výuce, kdy učitelé žákům zadají, které lekce si mají 
projít. Žáci se s pomocí kurzů doma naučí základní znalosti a při výuce ve škole se pak učitel může 
zaměřit zejména na propojení získaných vědomostí s praxí. 

Na tvorbě kurzů se aktuálně podílí téměř 40 autorů, převážně učitelů z České republiky. Ti pomáhají 
vytvářet vedle kurzů matematiky, češtiny nebo dějepisu, také kurzy zaměřené na hudební nebo 
výtvarnou výchovu. Cílem nakladatelství Unicorn Publishing je vytvořit portfolio kurzů všech 
vyučovaných předmětů na základních a středních školách. Učitelé, kteří by měli zájem se do 
spolupráce zapojit, mohou vyplnit formulář na webu redmonster.cz v sekci pro učitele. Tvorba či 
revize kurzů probíhá online, kdy autoři kurzů jednoduše vytvářejí výukový obsah z pohodlí svého 
domova. Zapojit se mohou všichni, kteří mají ve vybraném předmětu znalosti a baví je kreativní 
činnost. 

V nejbližších dnech se žáci mohou těšit na nové kurzy jako je například Přírodopis pro 7. třídu, 
Informatika pro 2. stupeň a rozšířený Český jazyk pro 3. třídu. V současné době vznikají další kurzy, 
například pro zeměpis, český jazyk se zaměřením na větnou skladbu nebo u žáků problematickou 
matematiku. 

Unicorn Publishing na svém webu unicornpublishing.eu nabízí vedle kurzů pro školáky také online 
výukové kurzy z oblasti byznysu a IT, určené především studentům vysokých škol. Online se zájemci 
mohou připravit také na zkoušku z autoškoly, pro získání zbrojního průkazu nebo se naučit 
na kapitánské zkoušky. Nabídka kurzů přesahuje hranice České republiky. Nakladatelství svou činností 
pomáhá s učením studentům na Ukrajině, kteří se v kurzu připravují na státní maturitní zkoušku z 
gramatiky ukrajinského jazyka.  

O Unicorn Publishing 

Unicorn Publishing je nakladatelství působící pod vysokou školou Unicorn University. Zaměřujeme se 
na online vzdělávání, především na tvorbu online kurzů a knih. Naším cílem je poskytovat jednoduchý 
přístup ke vzdělání a umožnit lidem studovat odkudkoli a kdykoli. Nabízíme kurzy pro každého. S 
kurzy Red Monster, které jsou určené žákům základních a studentům středních škol, je učení 
jednodušší a zábavnější. Kurzy Unicorn University ocení zejména vysokoškoláci studující obory IT, 

http://unicornuniversity.net/


 
 
management nebo ekonomii. Široká veřejnost si může vybrat z jazykových kurzů, naučit se 
na zkoušku pro získání řidičského, zbrojního nebo kapitánského průkazu. 

O Unicornu 

Unicorn je renomovaná evropská společnost poskytující ty největší informační systémy a řešení z 
oblasti informačních technologií. Dlouhodobě se soustředíme na vysokou přidanou hodnotu a 
konkurenční výhodu přinášenou našim zákazníkům. Působíme na trhu již od roku 1990 a za tu dobu 
jsme vytvořili řadu špičkových a rozsáhlých řešení, která jsou rozšířena a užívána mezi těmi 
nejvýznamnějšími podniky z různých odvětví. Jsme zároveň provozovateli internetové služby Plus4U, 
ve které nabízíme široké portfolio služeb založených na robustních softwarových řešeních pro malé a 
střední podniky, a hlavně pro lidi.  

Naším cílem je vzdělávat lidi a také společnost. Proto jsme v roce 2007 založili Unicorn University, 
která zároveň provozuje Unicorn Top Gun Academy - komplexní vzdělávací systém pro naše 
spolupracovníky, tedy pro všechny z nás. 

Pro více informací, prosím, kontaktujte:  

Radko Pöschl      Lucie Peřinová 

Unicorn Publishing Manager    Senior Account Manager | Move up, s.r.o 

Radko.Poschl@unicorn.com    Lucie.Perinova@moveup.cz  

tel.: +420 736 737 458     tel.: +420 777 728 090 
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