
 

 

Výzva  Budování kapacit pro rozvoj škol II 

Název a registrační číslo 

projektu  

Ve škole po škole, CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_032/0008190 

Název programu Filmová výchova 

Název vzdělávací instituce Středisko služeb školám a zařízení pro další vzdělávání 

pedagogických pracovníků Brno, příspěvková organizace 

Od 1. 7. 2021: 

Vzdělávací institut pro Moravu, zařízení pro další vzdělávání 

pedagogických pracovníků a středisko služeb školám, příspěvková 

organizace 

 

Anotace programu 
Program je zaměřen na propojení formálního a neformálního vzdělávání. Žáci budou sledovat filmy 

různých žánrů s tematikou poznávání vlastní identity, kultury a tradic společnosti, ve které žijí. V rámci 

realizace konkrétních aktivit budou zpracovávat dílčí úkoly. Některé úkoly budou mít žáci zadané před 

promítáním filmu, některé budou znát až po zhlédnutí. Žáci budou předem seznámeni s každým filmem 

nejčastěji formou přednášky vedené učitelem, případně odborníkem na filmovou problematiku. Po 

(případně i před) projekcí filmu budou plnit zadané úkoly připravené ve formě pracovních listů, které 

obsahují i úkoly testové a doplňková cvičení relaxačního charakteru. Některé úkoly jsou koncipovány 

ve formě didaktické hry. Plnění zadání bude individuální i společnou prací žáků, podle charakteru 

úkolu. Výstupy budou prezentovány a zhodnoceny jak samotnými žáky, tak vedoucími volnočasové 

aktivity. 

Popis 

Program určen pro 8. – 9. ročník ZŠ a odpovídající ročníky víceletého gymnázia. 

Filmové projekce se budou uskutečňovat v prostorách kulturně-společenského zázemí v obci, podle 

možností jednotlivých zapojených organizací. Filmové projekce však nejsou součástí hodinové dotace 

na kroužek. 

Pro realizaci programu bylo vybráno 5 filmů ke zhlédnutí a připraveny sady metodických materiálů pro 

práci s těmito filmy v různých školních předmětech pro žáky 2. stupně ZŠ, konkrétně věkovou kategorii 

8. a 9. třída a odpovídající ročníky víceletých gymnázií. Jedno téma bude věnováno amatérskému 

filmování. Při realizaci aktivit budou úzce spolupracovat školy s organizacemi neformálního vzdělávání 

(SVČ, kulturní a informační centra). 

 

Tematickou oblastí je zavádění mezigeneračních programů a komunitního učení pro zlepšení 

dostupnosti digitálního vzdělávání a dalších oblastí, podpora mezigenerační spolupráce pro vytváření 

kulturní kontinuity. 



 

Spolupráce škol, školských zařízení a ostatních organizací a institucí jako center vzdělanosti a kulturně-

společenského zázemí v obci, spolupráce škol a školských zařízení s knihovnami, muzei a dalšími 

organizacemi a institucemi, vytváření atraktivní nabídky akcí a programů zacílených na děti a mládež 

kulturními a paměťovými institucemi na venkově a v menších obcích, využívání potenciálu sítě 

knihoven a případně i jiných kulturních institucí jako přirozených komunitních center v obcích. 

Poznávání tradic a kultur, uchování si vztahu k vlastní identitě, kultuře, tradicím a jazyku a podpora 

zájmu dětí a mládeže o specifika vlastního regionu, včetně tradic a zvyků většinové společnosti 

i sociálních, etnických a kulturních menšin, podpora vzdělávacích projektů zaměřených na poznávání 

historie, tradic a kultury. 

Rozvoj talentu dětí a žáků v rámci formálního, zájmového a neformálního vzdělávání, podpora 

dlouhodobé a systematické práce s talentovanými dětmi a mládeží. 

Využívání kreativního a inovativního potenciálu dětí a mládeže. 

Spolupráce škol a školských zařízení s organizacemi a institucemi, které se zabývají pomocí dětem 

a mládeži s omezenými příležitostmi. 
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