
Pořadové číslo:  13/8 

Z a s t u p i t e l s t v o  m ě s t a  P ř e r o v a  

 Přerov 01.06.2020 

Návrh pro 13. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 8. 6. 2020 

Zpravodaj:  Mgr. Petr Kouba, náměstek primátora 

Navrhovatel:  Rada města Přerova 2018 - 2022 

Zpracovatel:  Mgr. Romana Pospíšilová, vedoucí odboru 

Mgr. Petr Hrbek, vedoucí oddělení 

Název návrhu: 

Pilotní projekt „Zdrojuj kriticky – Emancipace žáků základních škol ve vztahu k 

médiím“ 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

schvaluje realizaci pilotního projektu Televize Přerov s.r.o., IČ: 28624882, se sídlem U Bečvy 

2883/2, Přerov I-Město, 750 02 Přerov - „Zdrojuj kriticky – Emancipace žáků základních škol ve 

vztahu k médiím“ ve spolupráci se Základní školou Přerov, Trávník 27, IČ: 45180091, se sídlem 

Přerov, Přerov I–Město, Trávník 27. 

 

 

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018 

Termín: 31.08.2021 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Rada města Přerova: 

projednala danou záležitost na 37. schůzi konané dne 14. 5. 2020 a podává návrh Zastupitelstvu města 

Přerova schválit výše uvedené usnesení. 

 

Odbor sociálních věcí a školství: 

doporučuje Radě města Přerova schválit výše uvedené usnesení. Úspěšnost, přínos  

a pokračování projektu budou vyhodnoceny po 30. 6. 2021. 

 

 

 

 



Odbor ekonomiky:  

V souvislosti s nutností realizace úsporných opatření z důvodu očekávaných dopadů pandemie 

COVID 19 na příjmovou část rozpočtu města nedoporučuje odbor ekonomiky schvalovat další 

projekty pro školy.  

 

 

Důvodová zpráva: 

Televize Přerov s.r.o. ve spolupráci se Základní školou Přerov, Trávník 27 předkládá orgánům města k 

projednání návrh realizace pilotního projektu „Zdrojuj kriticky – Emancipace žáků základních škol ve 

vztahu k médiím“.  

Vzhledem k množství času, který dnešní děti stráví u monitoru počítače, u televize nebo s mobilem v 

ruce, je nezbytné poskytnout ve vzdělávání prostor pro vybavení žáka základní úrovní mediální 

gramotnosti. Ta zahrnuje jednak osvojení si některých základních poznatků o fungování a společenské 

roli současných médií (o jejich historii, struktuře fungování), a jednak získání dovedností 

podporujících poučené, aktivní a nezávislé zapojení jednotlivce do mediální komunikace. Především 

se jedná o schopnost analyzovat nabízená sdělení, posoudit jejich věrohodnost a vyhodnotit jejich 

komunikační záměr, popřípadě je asociovat s jinými sděleními; dále pak o orientaci v mediovaných 

obsazích a schopnost volby odpovídajícího média jako prostředku pro naplnění nejrůznějších potřeb – 

od získávání informací přes vzdělávání až po naplnění volného času. 

  

Obsah pilotního projektu je zaměřený na: 

 poznatky o fungování médií, 

 poznatky o společenské roli (politické, kulturní apod.) médií v současnosti i v historické 

perspektivě, 

 znalost hlavních mediálních produktů, jejich uspořádání a pravidelnosti (žánry, stereotypizace, 

předpojatost),  

 schopnost určit typ mediálního sdělení a kriticky ho hodnotit – posoudit věrohodnost 

komunikačních záměrů, 

 schopnost vytvářet vlastní mediální sdělení a zvládat vnímání mluveného i psaného projevu, jeho 

stavby, nejrůznějších typů obsahů a uplatňování odpovídající škály výrazových prostředků, 

 osvojení základních pravidel veřejné komunikace, dialogu a argumentace. 

  

Hlavní cíle pilotního projektu tkví: 

 v osvojení mediálních kompetencí, 

 ve formování způsobilosti žáků základních škol kriticky posuzovat mediálně šířená poselství, 

dekódovat v nich to hodnotné, pozitivně formující jejich osobnostní a profesní růst,  

 ve schopnosti rozpoznávat negativní mediální vlivy především na svou osobnost, snažit se je 

zodpovědným přístupem eliminovat a získat dovednost sdělit v obrazech a slovech vlastní 

zkušenosti a kritické postoje. 

  

Přínosy pilotního projektu: 

 rozvoj komplexní kompetence žáků základních škol vedoucí k mediální gramotnosti, 

 zapojení žáků do tvorby mediálních sdělení (kamera, střih, moderace,..) ke konkrétním 

regionálním i nadregionálním tématům v rámci školních časopisů, webu, relací na kanálu 

YouTube či televize a dalších profesionálních médií, 

 osvojení základních technik mediální prezentace formou interaktivních tréninků zaznamenávaných 

kamerou, která poslouží k okamžité zpětné vazbě, 

 spolupráce na tvorbě studijních materiálů určených nejen žákům, ale i jejich pedagogům k dalšímu 

vzdělávání. 

Forma realizace pilotního projektu: 



  
V rámci výuky konkrétního předmětu konkrétní třídy si budou žáci za přítomnosti pedagogického 

pracovníka školy a lektora/školitele zajištěného Televizí Přerov s.r.o. osvojovat výše uvedené 

poznatky a kompetence. Předpoklad frekvence tohoto osvojování činí jedna třída 1. stupně a jedna 

třída 2. stupně za kalendářní měsíc. Žáci školy budou pracovat s pracovními listy, výukovými 

materiály a dotazníky vytvořenými k danému účelu, které zajistí lektor/školitel/Televize Přerov s.r.o. 

  

Realizační období pilotního projektu: 
září 2020 až červen 2021 (školní rok 2020/2021). 

  

Předpokládaná finanční náročnost pilotního projektu je 150.000 Kč, z toho částku do výše 

100.000 Kč uhradí Základní škola Přerov, Trávník 27, a částku 50.000 Kč uhradí TV Přerov 

s.r.o. (z její strany se jedná o technické a personální zabezpečení projektu a propagace 

projektu).  

  
Tyto finanční prostředky bude mít k dispozici Základní škola Přerov, Trávník 27, která si zajistí 

prostřednictvím Televize Přerov s.r.o. předmětnou službu, příp. jinou formu realizace projektu.  

Pro období 9 – 12/2020 má odbor školství potřebné finanční prostředky k dispozici na kapitole 

školství v rámci přiděleného rozpočtu a v případě schválení realizace projektu posílí o ně jmenované 

základní škole provozní příspěvek zřizovatele. Pro období 1 – 8/2021 bude odbor školství nárokovat 

potřebné finanční prostředky v rámci přípravy rozpočtu pro rok 2021.  

 

 


