
 

 

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 Publicistická činnost 

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 
Vzdělávací program je určen pro žáky SŠ. 

Program volně navazuje na „Publicistickou činnost na základní škole – Příloha místního zpravodaje“. 

Žáci se budou scházet v rámci volnočasové aktivity (kroužek, klub), kde budou nejprve sledovat různá 

periodika a následně se připravovat a poté zpracovávat vlastní výstup. Naučí se vytvořit vlastními silami 

publikaci zachycující život školy nebo obce v historických souvislostech. Součástí výstupu budou texty 

i obrazové materiály. Výstup může být v podobě sborníku, ročenky nebo bulletinu například k výročí 

založení obce, výročí školy, o významném rodákovi, v podobě speciálního čísla školního časopisu atd. 

(Dále v textu uváděn i pracovní název výstup).  

Při realizaci programu se budou zdokonalovat v práci s informacemi a digitálními technologiemi 

a zpracovávat jak texty, tak obrazový materiál pomocí prostředků ICT. Výstup bude v tištěné formě 

i digitální podobě.  

Popis 

Cílem programu je zvýšit znalosti účastníků v oblasti publicistické činnosti. Rozšířit znalosti 

z formálního vzdělávání a posílit je při praktických činnostech na tvorbě výstupu. Při vytváření výstupů 

bude podporována úzká spolupráce mezi jednotlivými kulturně-společenskými organizacemi obce 

a školou. Žáci se budou seznamovat na jedné straně s tradicemi školy, historií školy, absolventy školy 

a na druhé straně s děním v obci v historických souvislostech, tím budou získávat hlubší vztah ke škole 

i obci a k vlastní identitě. Do výstupu budou také přispívat svými autorskými příspěvky ve formě 

komentářů na publikovaná témata a případně výročí (k výročí založení obce, výročí významného 

rodáka apod.).  

 

 

Oblastí vzdělávání programu 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. 

 
Klíčová slova 
Publikace, text, tvorba textu, práce s jazykem, typografie, úprava textů, sazba, fotografie, grafika, 
obrazový záznam 


