
 

 

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 Příloha místního zpravodaje 

Název vzdělávací instituce Středisko služeb školám a zařízení pro další vzdělávání 

pedagogických pracovníků Brno, příspěvková organizace 

 

Anotace programu 

Program je zaměřen na propojení formálního a neformálního vzdělávání a současně řeší průřezové 

téma mediální výchovy. Žáci budou sledovat místní periodika a následně zpracovávat vlastní témata 

pro zveřejnění. Naučí se vytvářet výstup, který bude vydán jako součást nebo příloha několika 

dotčených místních zpravodajů obcí. Žáci budou vytvářet jak texty, tak obrazový materiál. Finalizaci 

výstupu provedou pomocí digitálních technologií. Výstup bude k dispozici v tištěné podobě. Tištěná 

forma výstupu bude určena pro distribuci v rámci zapojených škol do tříd a také do jednotlivých obcí, 

ve kterých budou mít zapojené školy sídlo. Distribuce se bude uskutečňovat i přes místní knihovny 

a kulturně-společenské organizace v obcích, podle místních možností. Na tento program bude 

navazovat další program s názvem „Publicistická činnost na střední škole“ tak, aby byla komplexněji 

řešena problematika publikační činnosti ve škole a v regionu. 

Popis 

Vzdělávací program pro žáky 8. - 9. ročník ZŠ a odpovídající ročníky 8letého gymnázia ve formátu pdf. 
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. Využívání potenciálu sítě knihoven a případně i jiných kulturních institucí 
jako přirozených komunitních center v obcích. Součástí výstupu je metodika pro pedagogy, obrazový 
materiál s návody, pracovními listy. Součástí programu je zpracování přílohy pro místní zpravodaje, 
která se bude týkat dění ve škole (rozhovory s žáky, s učiteli, popis školních aktuálních akcí, výsledky 
výchovně-vzdělávací práce, fotoreportáž ze školní akce apod.), případně ve středisku volného času 
(typy aktivit, rozhovory s vedoucími) a v okolí školy pohledem žáků. Výstupem bude tematická příloha 
místního zpravodaje doplněná autorskými texty žáků. 
V programu žáci procvičí znalosti z formální výuky a v praxi vyzkouší různé formy publicistické práce. 
Budou plnit připravené úkoly zpracované do pracovních listů. Součástí programu je rozvoj 
komunikačních dovedností, vzájemná spolupráce, podpora ústního i písemného projevu, zlepšuje 
vyjadřování v mateřském jazyce, rozšiřuje slovní zásobu účastníků. Posiluje schopnosti verbální 
komunikace mezi zapojenými skupinami. Program lze využít v zájmovém kroužku. Budou využity formy 
týmové spolupráce. Hlavními kapitolami programu jsou slohové útvary, publikační činnost, tvůrčí 
psaní, zpracování textu na počítači. 
 
Klíčová slova 
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