
     

 
 

Podpora práce učitelů (PPUČ) - systémový projekt NPI ČR - Pro distribuci do sítě MAP projektů v ČR připravil tým PPUČ, září 2020 

Přílohou jsou letáky o EMĚ pro učitele a leták pro zájemce/organizace o partnerství s EMA.- ke stažení na www.ppuc.cz 

 

Dobrý den, 

oslovujeme Vás v rámci aktivit NPI ČR z týmu projektu PPUČ, který mimo kampaně Gramotnosti pro život 
(www.gramotnosti.pro) realizuje také inovace Metodického portálu RVP.CZ (http://inovujeme.rvp.cz/). V rámci 
těchto inovací je v provozu od roku 2019 online systém EMA (Elektronické materiály) http://ema.rvp.cz/, který může 
pomoci Vašemu projektu MAP a v důsledku také přinést něco zajímavého školám a učitelům, se kterými 
spolupracujete. 

EMA je online katalog informací o otevřených digitálních vzdělávacích zdrojích (DVZ), přístupných na různých 
portálech a webech. V EMĚ lze snadno vyhledávat z jednoho místa v různých portálech a úložištích, které 
jsou na EMU napojeny (v tuto chvíli již 13 partnerů - např. ČT EDU, Khanova škola, databáze výstupů OP VVV 
a další úložiště) a skrze automatizovaný/naprogramovaný proces si automaticky jednotlivé online databáze 
vyměňují v reálném čase informace o materiálech. Co lze nalézt v EMA, co EMA umí do sebe „vstřebat“? 
Digitální učební materiály, ale také záznamy webinářů, e-learningové kurzy, videozáznamy přednášek, 
metodické příručky, odborné články, zajímavé diplomky nebo interaktivní online cvičení.  

EMA sbírá od uživatelů názory, komentáře a hodnocení materiálů do výuky, tedy, pokud z dílny Vašeho MAP 
existuje nějaký zdroj, který učitelům pomáhá a je doporučován třeba vašimi pracovními skupinami nebo 
experty, nenechte si zlato svého regionu jen pro sebe a dejte o něm vědět všem zájemcům v ČR.  EMA pak 
pomáhá kvalitním materiálům získat dobrou reputaci a učitelům usnadňuje jejich výběr.  

Pokud máte na svém webu otevřené materiály pro učitele nebo víte o stránkách, kde materiály učitelé stahují 
a nejsou ještě v EMA, budeme rádi, když nám dáte o nich vědět (ppuc@npicr.cz). 

EMA nabízí také po registraci na Metodickém portálu RVP.CZ vkládání jednotlivých materiálů, více najdete 
po přihlášení na portálu na adrese https://ema.rvp.cz/vlozit-material1 

Co získáte vkládáním materiálů do EMA? Co získají učitelé a školy? 

 Materiály budou lépe dohledatelné a přitom zůstávají na vašem webu, protože EMA sbírá pouze 

informace o těchto materiálech (materiály se zde nedají nahrát/uložit – můžete tak učinit v jakékoliv 

online sdílené složce nebo webové stránce). Uživatelé vaše materiály v EMĚ najdou, ale pak si pro ně 

půjdou na váš web či do vaší online sdílené složky. 

 U vašich materiálů bude vaše logo, pokud se připojíte se svým úložištěm jako partner. Budete mít pak k 

dispozici stránku partnera, kde můžete zveřejnit reklamu na svůj projekt, organizaci či instituci a kde 

bude vidět seznam vašich materiálů v EMĚ. 

 Při individuálním vkládání nabízí portál možnost kolekcí a profilu uživatele, který na zlato z vašich aktivit 

může upozornit.  

 EMA vede uživatele, aby materiály ocenili, ohodnotili. Získáte zpětnou vazbu v „konkurenci“ ostatních 

partnerů. 

 Vaše materiály budou zastoupeny na Metodickém portálu RVP.CZ, na jednom z hlavních podpůrných 

online portálů v ČR pro učitele. 

 Otevřené vzdělávací zdroje jsou celosvětový trend. Budete IN.  

Chcete-li vědět více, koukněte na https://ema.rvp.cz/otazky-a-odpovedi.html nebo pište na ema@rvp.cz. 

                                                 
1 Pro znalce a koumáky. EMA je napojena na databázi výstupů OP VVV, tedy vše, co z MAP projektů dáte v závěrečných 
zprávách o realizaci MŠMT, se časem objeví v DB OP VVV a pak ale také v EMA. Nemusíte ale na toto čekat, využijte systém 
EMA už nyní, podpořte diskusi o materiálech a zdrojích, které ve Vašem regionu učitelům a ředitelům nejvíce pomáhají. 
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