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Obsahem publikace jsou některé příklady a informace z praxe, týkající se tvorby
digitálních učebních materiálů (dále DUM) a to v souvislosti s řešením projektu „EU peníze
školám“, tzn. šablon.
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Školní dílo
Definice školního díla je obsažena v § 35 odst. 3 AZ. Jde o dílo (nebo výkon či záznam)
vytvořené žákem/studentem ke splnění školních nebo studijních povinností, vyplývajících
z jeho právního vztahu ke škole nebo školskému či vzdělávacímu zařízení.
Školní díla může škola užít nevýdělečně k výuce nebo k vlastní vnitřní potřebě (tj. pro
potřebu svých zaměstnanců).
Nad rámec takového užití potřebuje škola souhlas autora, poskytovaný licenční
smlouvou. Vzhledem k tomu, že škola do vzniku školních děl více či méně investuje (lidské
a často i značné finanční zdroje), jsou její zájmy autorským zákonem zohledněny.
Co jsou zaměstnanecká díla?
Dílo se považuje za zaměstnanecké, jestliže bylo vypracováno za účelem splnění
pracovních povinností v pracovněprávním vztahu. U zaměstnaneckých děl jsou některá
autorská práva do jisté míry omezena. Zaměstnavatel např. může dílo zveřejňovat,
upravovat, překládat, spojovat s jiným dílem, zařazovat do souborného díla i uvádět dílo pod
svým jménem (názvem instituce), ale vždy je podmínka: pokud nebylo sjednáno jinak (§ 58
Aut.Z.) Další otázky a odpovědi naleznete na:
http://knihovna.cvut.cz//administrace/upload_dir/files/63c3ec03db057dd2636c3bbae624f395a8b63
e19.pdf

Autorský zákon - výjimky
Autorský zákon se nevztahuje na: úřední díla, výtvory lidové kultury. Dílem není: námět,
myšlenka, objev, metoda, postup, princip, vědecká teorie, matematický vzorec, graf, denní
zpráva, údaj o sobě
Bibliografické odkazy a citace dokumentů –
ČSN ISO 690 (01 0197) platné od 1. dubna 2011
http://www.citace.com/soubory/csniso690-interpretace.pdf

Metodika tvorby bibliografických citací – příručka pro autory DUM
Odkaz na zajímavou příručku pro autory DUM:
http://is.muni.cz/do/rect/el/estud/prif/ps11/metodika/web/ebook_citace_2011.html#titulni
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Licence Creative Commons (http://www.creativecommons.cz/ )
Pro tvorbu DUM je z hlediska právní jistoty nejlépe využívat obrazový materiál
z galerií, kde licence nám umožňuje jejich volné šíření zpravidla bez souhlasu autora. Avšak
i v těchto případech je nezbytná citace, která jednoznačně popíše obrazový materiál.
Především hovoříme o licenci:
a) Creative Commons – jde o sadu licencí, které umožňují volné šíření, zpravidla pro
nekomerční účely,
b) Public domain – licence umožňující obecně akceptované veřejné šíření,
c) licencí stanovenou autorem nebo přímo konkrétní obrazovou galerií, kde je
nutno v případě nejasností kontaktovat autora nebo galerii.

[Obr. 1]
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Kde na internetu najít kvalitní obrázky zdarma
Odkaz

Obsah

http://www.openphoto.net

Fotografie cestování, architektura, jídlo, květiny aj.

http://www.visipix.com

Fotografie uměleckých děl

http://www.edupic.net/about.htm

Fotografie a ilustrace pro výuku

http://visual.merriam-webster.com/

Obrázky pro výuku (lidské tělo, astronomie, rostliny,
apod.)

http://freeimagescollection.com/

Fotografie

http://pixabay.com/

Fotografie

http://www.sunipix.com/Index.htm

Fotografie

http://architecture.relig.free.fr/index.php

Tento web má za cíl představit některé z
nejkrásnějších děl náboženské architektury v západní
Evropě.

http://www.biolib.cz/cz/main/

Fotografie, výkladový slovník

http://www1.lf1.cuni.cz/~kocna/flowr_my
/flow_my1.htm

Digitální fotoherbář

http://animalphotos.info/a/

Fotografie zvířat

http://www.pdclipart.org/

Kliparty

http://openclipart.org/

Otevřená knihovna klipartů (OCAL)

http://www.wpclipart.com/browse.html

Kliparty

Kde na internetu najít kvalitní obrázky zdarma – další tip
http://www.zive.cz/clanky/kde-na-internetu-najit-kvalitni-obrazky-zdarma/sc-3-a-158028
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Vyhledávání obrázků pomocí googlu – rozšířené vyhledávání

[Obr. 2]
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Vyhledávání volných obrázků a fotografií
http://search.creativecommons.org/, doporučuji vypisovat pojmy v angličtině

[Obr. 3]

Tvorba digitálních učebních materiálů (DUM) v souladu s autorským právem
-

zpracováno

http://www.cmis.cz/dum/

návod vyhledávání volných obrázků je umístěn:
http://www.cmis.cz/dum/navod-dum-a-autorske-pravo-2012-v2.pdf

[Obr. 4]

Stránka 7 z 12

Nevíte, odkud jste stáhli obrázek?
Máte již zpracované výukové materiály, ale nevíte, kde jste si "zapůjčili" obrázky?
Pomoci vám může on-line program TinEye Reverse Image Search, do kterého stačí nahrát
obrázek a prohledáním obrovské databáze internetových stránek se vygenerují právě ty, ze
kterých jste pravděpodobně čerpali.

http://www.tineye.com/

[Obr. 5]

Citace učebnice pomocí generátoru www.citace.com s využitím vyhledání pomocí ISBN

FRANCŮ, Marie. Jak zvládnout testy ECDL: řidičák na počítač v příkladech. 2. vyd.
Brno: Computer Press, 2003, 120 s. ISBN 80-722-6583-0.
[Obr. 6]
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EU peníze školám – doporučení pro řešitele projektu[7]
1) Jakou pracovní smlouvu lze podepsat se zpracovatelem DUM?
Pokud nemá pedagog v náplni práce zahrnutou tvorbu materiálů pro výuku apod., pak může být
uzavřena DPP/DPČ. Rozhodně nemůže dojít ke krytí činností, které pedagog vykonává.Nutno pohlídat
limity počtu hodin – u DPP 300 hodin/ 1 rok.
2) Je stanoven procentuální poměr čerpání finančních prostředků na vybavení, vzdělávání,
administrativu, platy apod.?
Rozhodnutí, v jakém poměru budou finanční prostředky použity, je plně v kompetenci ředitele školy,
za předpokladu splnění výstupů ze šablon klíčových aktivit. Tento poměr není výzvou stanoven.
3) Lze odměnit učitele, který učí individualizované hodiny, formou nenárokové složky platu,
pakliže si škola stanoví jasnou směrnici tohoto odměňování a učitel s touto formou souhlasí?
Je nutné se řídit zákoníkem práce, pokud se jedná o přímou pedagogickou činnost nad stanovený
rozsah, přísluší pedagogickému pracovníkovi dle § 132 příplatek ve výši dvojnásobku průměrného
hodinového výdělku.
4) Šablona III/2 používá termín tématická oblast. Dle RVP tento termín neexistuje. Jak jsou tedy
témata vzdělávacích materiálů vydefinována?
V rámci této šablony lze vytvořit 3 sady vzdělávacích materiálů ze 3 vzdělávacích oborů, nebo jako 3
témata ze vzdělávacích obsahů vzdělávacích oborů.
5) Co se rozumí pojmem „vzdělávací materiál“ u šablon zaměřených na inovaci výuky?
Může to být např. pracovní list pro žáka, prezentace, příprava pedagoga na vyučovací hodinu, DUM,
model, didaktická pomůcka, osmisměrka, písemná práce, úlohy pro samostatnou práci žáků.
Podmínkou je, aby vzdělávací materiál vytvořil pedagog či tým pedagogů dané školy.
6) Musí se uveřejňovat vytvořené DUM na internetu nebo stačí, že budou učitelům školy a žákům
volně přístupné v rámci školního intranetu?
Vytvořené DUM musí být zveřejněny a sdíleny s ostatními pedagogickými pracovníky na webu školy
nebo např. na www.rvp.cz. V případě uveřejnění na rvp.cz je nutné informovat o financování
příspěvku z OP 1.4 OP VK.
7) Mohou být výukové materiály jedné sady určeny a využity pro více než jeden ročník, např. 18
materiálů pro 7. ročník a zbylých 18 materiálů pro 8. ročník?
Ano, je to možné.
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8) Které přílohy se dokládají v monitorovací zprávě v papírové podobě?
V papírové podobě se zasílají duplikáty (nebo úředně ověřené kopie) certifikátů o DVPP a celá
monitorovací zpráva s čestným prohlášením.
9) Jak dokládám výstupy ze šablon DVPP ?
Duplikát nebo ověřená kopie osvědčení o DVPP se přikládá v papírové podobě k MZ, originál zůstává
účastníkovi - bude předmětem kontroly na místě.
10) Má se ověřování INOVACÍ dokládat záznamovým archem i scanem třídní knihy nebo jenom
jedním z nich?
Při dokladování hodin si můžete vybrat, zda doložíte hodiny scanem třídní knihy, či záznamovým
archem podle toho, co pro Vás bude jednodušší.
11) Jak dokládáme ověření DUM ?
Máte 3 možnosti. Buď scanem třídní knihy, nebo prostřednictvím záznamových archů (když je
materiálů více), nebo prostřednictvím elektronické MZ v záložce "Klíčové aktivity" v poli "Popis
realizace klíčové aktivity" (pokud je materiálů méně) - do tohoto pole vypíšete v jaké třídě a kdy byly
ověřeny.
12) Musí se všechny přílohy odevzdávat pouze v PDF formátu ?
Nemusí. Další povolené formáty jsou: PDF/A, JPEG (pro fotografie), PNG, TIFF, MPEG-2 (pro videa),
GIF, MP3 (pro zvukové záznamy), MP2, WAV.
13) Kde je možné ověřit, zda má jazykový kurz akreditaci MŠMT?
Na webových stránkách http://dvpp.msmt.cz/advpp/vybdvpp.asp (neplatí pro kurzy v zahraničí, ty
akreditaci MŠMT nemají)
14) Kde lze získat informace o projektu?
ZŠ

http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/eu-penize-skolam/faq-caste-otazky

SŠ

http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/eu-penize-skolam/casto-kladene-otazky-faq

ZŠ+SŠ http://www.ceskaskola.cz/search/label/EU%20pen%C3%ADze%20%C5%A1kol%C3%A1m
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15) Který formulář používat pro výzvy VZ?
Formulář by měl obsahovat logo – viz obrázek. Vše umístěno na www (otázka č. 14)

16) Co by měl obsahovat každý zpracovaný DUM?
Každý vzdělávací materiál musí vždy obsahovat tyto údaje:






jméno autora výukového materiálu,
datum (období), ve kterém byl VM vytvořen,
ročník, pro který je výukový materiál určen,
vzdělávací oblast, vzdělávací obor, tematický okruh, téma (lze konkretizovat např. klíčovými
slovy) – dle požadavků příslušné šablony,
metodický list/anotaci – výstižný popis způsobu použití výukového materiálu ve výuce

Doporučuji škole si zpracovat šablonu s danými údaji, kterou následně používají všichni řešitelé.
17) Může se z grantu zaplatit elektrické a internetové přípojky, které souvisí se zavedením
interaktivní tabule, PC, dataprojektorem.....?
Ano, může. Za předpokladu, že částka nepřesáhne 40tis. Kč a tím pádem se nebude jednat o technické
zhodnocení budovy. Je nutné řídit se platnou legislativou a vnitřními směrnicemi školy.
18) Jsou nějak omezeny výše odměn pro projektového manažera nebo pro účetní, kteří pracují na
vedení projektu?
Ne, nejsou. Výše odměny je v kompetenci ředitele školy. Zároveň musí být způsob odměňování
zaměstnanců školy v souladu s českou legislativou. Doporučuji stanovit cenu za 1 hodinu ve výši
obvyklé pro daný kraj. Hodnoty lze zjistit např. http://portal.mpsv.cz/sz/stat/vydelky/mos.
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