Memorandum o spolupráci
při implementaci Strategie digitálního vzdělávání ČR do roku 2020, opatření 1.2 Vytvoření
recenzního systému pro hodnocení a doporučování kvality otevřených vzdělávacích zdrojů.

Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání
pedagogických pracovníků, Weilova 1271/6, 102 00 Praha 10, IČO: 00022179 (dále NÚV)
v rámci aktivit projektu Podpora budování kapacit pro rozvoj základních pre/gramotností
v předškolním a základním vzdělávání – Podpora práce učitelů (PPUČ),
zastoupeným Mgr. Petrem Naske, hlavním manažerem projektu PPUČ, na základě plné moci
statutárního zástupce NÚV,
(dále jen správce systému)
a
Moravian Science Centre Brno, příspěvková organizace
Křížkovského 554/12, 603 00 Brno, IČO: 29319498
provozovatel VIDA! science centra
zastoupená kontaktní osobou Mgr. Svenem Dražanem, 730 896 540, sven.drazan@vida.cz
(dále partnerský subjekt)
v rámci aktivit provozování online nabídky úložiště elektronických materiálů pro učitele MŠ a
ZŠ

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku toto Memorandum o spolupráci následujícího
znění:

Preambule
Správce reputačního systému uzavírá toto memorandum s partnerským subjektem (vida.cz),
který je ochoten se spolupodílet na reputačním systému EMA (ema.rvp.cz), učiteli
používaném online katalogu, který sdružuje aktuální informace o otevřených digitálních
vzdělávacích zdrojích publikovaných na různých portálech a webech a umožňuje uživatelům
jejich hodnocení, tak, aby mezi digitálními vzdělávacími zdroji vynikly ty kvalitní a dobře
využitelné.

Národní ústav pro vzdělávání
Weilova 1271/6, 102 00 Praha 10
www.nuv.cz

I. Účel memoranda
Obě strany tohoto Memoranda deklarují zájem o spolupráci na reputačním systému, shodují
se na nutnosti zajistit co nejefektivnější implementaci tohoto opatření uvedeného ve
Strategii digitálního vzdělávání ČR do roku 2020 popř. dalších relevantních aktivit této
strategie s ohledem na působnost, odbornost a kompetence obou smluvních stran.

II. Forma spolupráce
Spolupráce bude zahájena v době realizace projektu PPUČ, v období vývoje a pilotního
provozu reputačního systému umístěného na Metodickém portálu RVP.CZ.
Smluvní strany zdůrazňují v rámci vzájemné spolupráce zejména tyto oblasti a aktivity:
1. Předávání metadatových informací o digitálních vzdělávacích zdrojích (materiálech)
zveřejněných na webu partnerského subjektu (viz preambule), které jsou veřejnosti
dostupné pod veřejnou licencí, zejm. Creative Commons.
a. Správa výběru a parametrů obsahu předávaného do reputačního systému
probíhá prostřednictvím administračního rozhraní, které má partnerský subjekt
v reputačním systému k dispozici. Partnerský subjekt tak sám ovlivňuje, které
digitální vzdělávací zdroje z vlastního webu zařadí do reputačního systému.
b. Správce systému poskytne partnerskému subjektu technickou pomoc a podporu
dle dohody. Do výběru ze strany partnerského subjektu bude zasahovat jen v
odůvodněných případech.
2. Publikování metadatových informací o digitálních vzdělávacích zdrojích (materiálech)
uložených na webu partnerského subjektu v reputačním systému.
a. Informace o digitálních vzdělávacích zdrojích (materiálech) budou v
reputačním systému doplněny o uživatelské hodnocení, diskuze a další
funkcionality.
b. Digitálních vzdělávací zdroje (materiály) budou v reputačním systému
označeny tzv. reputací. Reputace odráží hodnocení uživatelů, využití materiálu
v praxi, počet komentářů, počet návštěv a další indikátory.
c. Konkrétní digitální vzdělávací zdroj (materiál) uživatelé získají po
přesměrování na web partnerského subjektu.
3. Publikování informací o partnerském subjektu na Metodickém portálu RVP.CZ jako
oficiálním partnerovi reputačního systému.

III. Závěrečná ustanovení
1. Smluvní strany tohoto Memoranda vyjadřují svou vůli vzájemně spolupracovat v
oblastech vymezených tímto memorandem.
2. Obě smluvní strany se zavazují vynaložit maximální možné úsilí pro dosažení
nejlepších možných výsledků v oblasti kvality digitálních vzdělávacích zdrojů
předávaných do reputačního systému a garance jejich nezávadnosti z hlediska
autorskoprávních požadavků, technických požadavků a požadavků na odbornou
správnost, pedagogiku a didaktiku.
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3. Správce systému má právo nezveřejnit některé předané digitální vzdělávací zdroje,
pokud dojde k přesvědčení, že jeho zveřejnění není v souladu s cíli projektu,
zákonnými podmínkami, dobrými mravy či jinými očekávatelnými záměry.
4. Toto Memorandum nezakládá právo žádné ze smluvních stran na finanční či hmotné
plnění od druhé smluvní strany.
5. Memorandum vstupuje v platnost dnem jeho podepsání oběma stranami. Vyhotovuje
se ve 3 paré (1x partnerský subjekt, 2x NÚV – PPUČ a referát Metodického portálu
RVP.CZ).
6. Memorandum může být kdykoliv měněno na základě vzájemného písemného dodatku
obou smluvních stran.

………………………………………………

V Praze dne

………………………………. 2019

Mgr. Petr Naske, v zastoupení za ředitele NÚV, dle přiložené plné moci
hlavní manažer projektu Podpora budování kapacit pro rozvoj základních pre/gramotností
v předškolním a základním vzdělávání

………………………………………………

V Praze dne

………………………………. 2019

Ivo Krobot,
vedoucí resortního úkolu Metodický portál RVP.CZ, NÚV

………………………………………………

V Brně dne

Mgr. Sven Dražan,
programový manažer VIDA! science centra (MSCB p.o.)
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31. 10. 2019

