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Základní informace o projektu

• Projekt je financován z Evropského sociálního fondu a státního 
rozpočtu ČR.

• Realizátorem projektu je Fond dalšího vzdělávání, projekt bude 
realizován v letech 2017–2021.

• Projekt reaguje na Strategii digitální gramotnosti ČR na období 
2015–2020 a naplňuje celkem 6 opatření Akčního plánu této 
strategie.



Základní informace o projektu

• Klíčovým výstupem projektu bude SMART ONLINE SYSTÉM (SOS), 
který uživateli umožní ověřit stav jeho přenositelných digitálních 
kompetencí a pomocí dalších funkcionalit systém doporučí vhodné 
programy dalšího vzdělávání v oblasti uvedených digitálních 
kompetencí.





Základní informace o projektu

• Vycházíme z evropského rámce rozvoje digitálních kompetenci 
DigComp 2.0/2.1.



DigComp 2.0 - pět oblastí kompetencí

• Zpracování informací

• Komunikace a spolupráce

• Vytváření digitálního obsahu

• Bezpečnost

• Řešení problémů



DigComp 2.0 - Bezpečnost

• Ochrana zařízení

• Ochrana osobních údajů a soukromí

• Ochrana zdraví a duševní pohody

• Ochrana životního prostředí



DigComp 2.0 - Ochrana zařízení

Jedinec

• chrání zařízení a digitální obsah, chápe rizika a hrozby v digitálním 
prostředí

• zná bezpečnostní opatření i opatření zajišťující bezpečí

• bere náležitý ohled na spolehlivost daných služeb a na zachování 
soukromí
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SMART ONLINE SYSTÉM (SOS)



SMART ONLINE SYSTÉM (SOS)

• Online katalog přenositelných digitálních kompetencí pro 500 tzv. 
páteřních povolání (návaznost na Národní soustavu povolání 
(www.nsp.cz).

• Online autoevaluační nástroj stanovující úroveň přenositelných 
digitálních kompetencí na základě testování uživatele.



SMART ONLINE SYSTÉM (SOS)

• Online průvodce metodikou práce s přenositelnými digitálními 
kompetencemi (určen pro zaměstnavatele, jeho vedoucí pracovníky 
i zaměstnance, specifická číst je určena pro potřeby MŠMT a ÚP).

• Online nástroj doporučující relevantní vzdělávací programy pro 
rozvoj přenositelných digitálních kompetencí na základě výsledků z 
autoevaluačního nástroje.



Q-SOS EVALD

Online autoevaluační nástroj stanovující úroveň přenositelných 
digitálních kompetencí na základě testování uživatele:

• uživatelsky příjemný,

• motivační,

• doporučující rozvoj.









DK-SOS

Online katalog přenositelných digitálních kompetencí pro 500 tzv. 
páteřních povolání:

• odborné sektorové pracovní týmy,

• pomoc pro personalisty.





MET-SOS

Online průvodce metodikou práce s přenositelnými digitálními 
kompetencemi

• pro zaměstnavatele, 

• pro vedoucí pracovníky

• pro zaměstnance

• specifická číst je určena pro potřeby MŠMT a ÚP.



EDU-SOS

Online nástroj doporučující relevantní vzdělávací programy pro rozvoj 
přenositelných digitálních kompetencí na základě výsledků z 
autoevaluačního nástroje:

• vzdělávací programy,

• videa,

• databáze učebních materiálů,

• online podpora,

• reputační systém pro učební materiály. 





Otázky, prosím?


