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Digitální stopa
Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0011529

projektu

Národní úřad pro kybernetickou a informa- 
ční bezpečnost spouští kurz kybernetické 
bezpečnosti pro děti „Digitální stopa“. Jedná 
se o on-line interaktivní hru určenou žákům 
5. a 6. tříd, která provází děti hravou for-
mou tématy jako digitální identita, digitální 
soukromí, sexting či kyberšikana. Využít 
tuto vzdělávací aktivitu pro preventivní 
účely může kdokoliv, kdo má zájem přispět 
k budování bezpečných návyků a chování 
dětí na internetu. Největší uplatnění bude 
zřejmě ve školách. Nicméně hra je dostupná 
i rodičům, kteří si ji mohou se svými dětmi 
také projít. 

Podrobnosti a hru najdete od 16. 9. 2019 na 
adrese www.digistopa.cz.

Katalog digitálních 
vzdělávacích zdrojů 
EMA

Gramotnosti.pro 
Projekt Gramotnosti.pro vznikl v rámci 
Podpory práce učitelů (PPUČ), který se 
zaměřuje na zvyšování dovedností učitelů 
mateřských a základních škol v rozvoji 
čtenářské, matematické a digitální gra-
motnosti dětí a žáků. Na stránkách www.
gramotnsoti.pro jsou k dispozici informace 
a také konkrétní tipy do výuky. Gra-
motnosti.pro stejně jako EMA jsou díky 
projektu PPUČ z pera NÚV (Národního 
ústavu pro vzdělávání úzce propojeny 
s portálem www.rvp.cz. V rámci projektu 
se pravidelně pořádají minikonference pro 
učitele nejen z pilotních škol. 

Nejbližší minikonferece určená především 
učitelům 2. stupně proběhne 11. 11. 2019 
v Praze. Více informací a přihlášky na 
www.gramotnosti.pro 

Prof. Milan Hejný - 2. 12. 2019

PhDr. Jan Svoboda – 19. 12. 2019

Jan Mülfeit – 12. 2. 2020

Hanka Švejdová – 16. a 17.3.2020

Mgr. Robert Čapek, PhD. – 27. 5. 2019

PaedDr. Mária Navrátilová – duben 2020

Časy a místa konání budou upřesněny. 
Sledujete náš FB.
facebook.com/mapbrandysko

4. 11. 2019 – Pracovní skupina pro rovné 
příležitosti (Zámek Brandýs n/L)

7. 11. 2019 – Pracovní skupina pro 
matematickou gramotnost (ZŠ Škvorec)

11. 11. 2019 – Pracovní skupina pro 
čtenářskou gramotnost (Knihovna 
Eduarda Petišky)

25. 11. 2019 – Pracovní skupina pro 
financování (Zámek Brandýs n/L)

3. 12. 2019 – Pracovní skupina Škola pro 
život (Zámek Brandýs n/L)

10. 12. 2019 – Pracovní skupina EVVO 
(Zámek Brandýs n/L)

Rezervujte si data:

Pracovní skupiny

Katalog digitálních vzdělávacích zdrojů EMA
EMA je katalog digitálních vzdělávacích 
zdrojů. Její největší předností je, že na 
jednom jediném místě soustředí data-
bázi odkazů na digitální vzdělávací zdroje 
s otevřenou licencí, jinak uložené na 
několika různých portálech a webech. Navíc 
je řadí dle jejich oblíbenosti i kvality, což 
umožňuje snadnější orientaci při hledání 
správného zdroje pro výuku.

EMA vám pomůže snadno najít vhodný ma-
teriál pro vaši výuku, ať už je to video, nový 
podnět, uceleně zpracované téma nebo 
obrázková příloha. Po zadání klíčového slo-
va a požadovaného stupně vzdělání seřadí 
ohodnocené výukové materiály, které 
můžete ihned využít. Systém hodnocení 
materiálů i jejich anotace vám pomůžou vy-
brat přesně to, co zrovna potřebujete.

EMA sdružuje digitální vzdělávací zdroje 
s otevřenou licencí, které jsou jinak uloženy 
na několika různých místech – portálech, 
úložištích. Napojuje se samozřejmě na da-
tabáze DVZ na Metodickém portálu RVP.
CZ (články, DUMy…), ale i na databáze 
z projektů OP VK, OP VVV a další význam-
ná úložiště. Se spřátelenými úložišti tvoří 
partnerství a je připravená jejich počet 
a tím i sdílený obsah digitálních vzdělávacích 
zdrojů dále rozšiřovat.

Více na www.ema.rvp.cz



Centrum kompetencí 
Centrum kompetencí 
Centrum vzniklo v roce 2012 a již v roce 
2014 získalo Národní cenu kariérového 
poradenství.  Centrum nabízí kurzy me-
tody mapování a sebeřízení kompetencí 
a zabývá se přípravou na uznávání nefor-
málního vzdělávání a informálního učení. 
Celý systém stojí na mapování kompetencí 
metodou CH-Q (původem ze Švýcarska). 
Brzy je uvidíme také v nabídce seminářů 
MAP II pro Brandýsko.
Centrum kompetencí nabízí:
- Kurzy (školy, organizace)
- Individuální poradenství
- Pomůcky – motivační karty 

Výzva č. 7/2019 MŽP v programu Národní 
program životního prostředí – Přírodní za-
hrady.
Cílem výzvy je: 
rozvoj environmentálního vzdělávání a vý-
chovy u předškolních dětí a žáků základ-
ních a středních škol s vyšším využíváním 
kontaktu s přírodním prostředím. Podpora 
je směřována na zkvalitnění technického 
a didaktického zázemí pro výuku a výchovu 
ve venkovním prostředí v mateřských, zá-
kladních a středních školách a organizacích 
působících v oblasti EVVO a dále na podpo-
ru rozvoje/zázemí lesních mateřských škol 
v rámci školského systému ČR.

Předmětem podpory jsou níže uvedené ak-
tivity:
- vybudování a úpravy dětských hřišť a za-
hrad v přírodním stylu pro předškolní děti

- pořízení zázemí pro subjekty inspirované 
konceptem lesní mateřské školy

- vybudování a úpravy venkovních areálů 
a pozemků základních a středních škol a or-
ganizací působících v oblasti EVVO pro pod-
poru výuky ve venkovním prostředí.

Profi učitel 21 
Digitální gramotnost je také aktuálním té-
matem. Stránky www.ucietel21.rvp.cz na-
bízejí pohled na Evropský rámec digitálních 
kompetencí pedagogů. Jedná se o nový 
nástroj určený k sebehodnocení vlastních 
schopností učitelů pracovat s digitálními 
technologiemi. Vede učitele k poznání, kde 
se na cestě k plnému využití současných 
technologií ve vzdělávání nachází a jak by 
mohl ve svém zdokonalování pokračovat. 
Aplikace na výše uvedených stránkách je 
nyní v testovacím provozu.

Výzva MŽP – Přírodní zahrady 
Oprávnění příjemci:
- obce

- předškolní zařízení: mateřské školy, lesní 
mateřské školy (včetně lesních klubů), dět-
ské skupiny

- základní školy

- střední školy

- domy dětí a mládeže

- příspěvkové organizace (zřizované obcí, 
krajem) působící v oblasti EVVO

- nestátní neziskové organizace působící 
v oblasti EVVO

Alokace: 250 mil. Kč
Výše podpory: Minimální výše podpory na 
jeden projekt činí 100 tis. Kč. Maximální 
výše podpory na jeden projekt činí 500 tis. 
Kč. Výše podpory na jeden projekt činí 85 % 
z celkových způsobilých výdajů.
Příjem žádostí: od 3. 2. 2020 od 10:00, do 
31. 3. 2020. Nejpozději však do vyčerpání 
alokace. Výzva je koncipována jako jedno-
kolová nesoutěžní.

Ohlédnutí za letní školou pro pedagogy


