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Výstupy šablon I/2…VI/2 (ne III/2)

 vzdělávací materiál???

 Může to být např. pracovní list pro žáka, 
prezentace, DUM, model, didaktická 
pomůcka, osmisměrka, písemná práce, 
úlohy pro samostatnou práci žáků 

 Podmínkou je, aby vzdělávací materiál 
vytvořil pedagog či tým pedagogů dané 
školy.

 Musí být archivován a sdílen v digitální 
podobě



Šablona III/2 - DUM

 Výstup = 3 sady vzdělávacích materiálů 
pro tři tematické oblasti (po 20 DUM) 

 + ověření v rámci běžné výuky

 Digitální archiv vzdělávacích materiálů by 
měl obsahovat seznam jednotlivých 
vzdělávacích materiálů pro každou sadu. 
V tomto seznamu musí být u každého 
vzdělávacího materiálu uvedeno označení 
a krátká anotace o možnosti využití



I profesionální výukové materiály?

 ANO – pokud metodický list popíše jejich 
zařazení v pedagogickém procesu a 
takový postup bude věcně ověřen a 
popsán

… takže třeba práce programy TERASOFT, 
různé internetové zdroje…



Co je to DUM?

 DIGITÁLNÍ
 UČEBNÍ
 MATERIÁL

 DUM rozumíme především pracovní listy, prezentace, 
testy, videa, zvukové ukázky, animace, flashe, 
simulace, křížovky, hry, hodnocení, webquesty, ale 
také metodicky zpracované již existující odkazy, které 
je vhodné využít v jednotlivých vzdělávacích 
oblastech.

 DUM může být i dokument, který je připraven a 
sdílen pomocí digitálních technologií, ale sám o sobě 
je určen pro využití žáky i bez digitálních 
technologií (str. 73 Příručky 1.4), tedy například 
pracovní list



Formáty vzdělávacích materiálů

 Povolené formáty dokládání vzdělávacích 
materiálů jsou 
◦ PDF/A, 
◦ JPEG PNG, TIFF, (pro fotografie), 
◦ GIF,
◦ MPEG-2 (pro videa), 
◦ MP3 (pro zvukové záznamy), MP2, WAV.

 VY_číslo šablony_INOVACE_číslo 
přílohy_název výukového materiálu

(např. VY_32_05_sluneční soustava) 



Autorské právo

 Neexistuje závazný výklad o použití zdrojů 
při tvorbě výukových objektů
◦ dílo (i celé) lze užít při vyučování pro ilustrační účel
◦ nelze jej však sdílet a šířit, jak to požadují pravidla 

dotačního programu

 Citace
◦ musí být součástí vlastního díla
◦ užití musí být v souladu s poctivými zvyklostmi a v 

rozsahu vyžadovaném konkrétním účelem ???
◦ citují se všechny použité zdroje
◦ mají svá pravidla
 knižní a časopisové zdroje
 online zdroje

◦ generátor citací

http://www.citace.com/generator.php


Bezpečné zdroje

 SMART Notebook - 6 000 použitelných 
výukových objektů (včetně šablon pro 
výukové objekty)
◦ cituje se tak, že se uvede pouze aktuální verze 

programu

 SMART Exchange 
◦ zde už je potřeba uvést konkrétní stránky

 Volné licence
 Obrázky na VeŠkole.cz

 Pokud si nejste jisti použijte pouze 
hypertextový odkaz

http://exchange.smarttech.com/index.html
http://exchange.smarttech.com/index.html


Volné licence

 Creative Commons (CC)

 Public domain (např. wikisource)
 Původní zdroj obrázku lze dohledat i zpětně -

http://www.tineye.com/

http://www.tineye.com/
http://www.tineye.com/
http://www.tineye.com/


Volné zdroje obrázků

 Wikimedia Commons

 Open Photo

 Pdphoto.org

 Tripod

 Kliparty MS Office

 Clker

 PDclipart.org

 Publicdomainpictures.net

http://www.zs-spicak.cz/moodle/mod/resource/view.php?id=1686
http://www.zs-spicak.cz/moodle/mod/resource/view.php?id=1686
http://www.zs-spicak.cz/moodle/mod/resource/view.php?id=1686
http://www.zs-spicak.cz/moodle/mod/resource/view.php?id=1687
http://www.zs-spicak.cz/moodle/mod/resource/view.php?id=1687
http://www.zs-spicak.cz/moodle/mod/resource/view.php?id=1689
http://www.zs-spicak.cz/moodle/mod/resource/view.php?id=1690
http://www.zs-spicak.cz/moodle/mod/resource/view.php?id=1691
http://www.zs-spicak.cz/moodle/mod/resource/view.php?id=1693
http://www.zs-spicak.cz/moodle/mod/resource/view.php?id=1694
http://www.zs-spicak.cz/moodle/mod/resource/view.php?id=1695


Softwarové licence

 EULA
 OpenSource
 Freeware
 Shareware
 Trialware

 Pozor na Licenční ujednání, může zakázat 
např. komerční užití, nebo naopak povolit 
užití ve vzdělávání

 Smart Notebook nově pouze na zařízeních 
SMART


