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Moderní technologie firem očima SŠ 
Školení pedagogů 

dne 21.2.2020 
 

    Dne 21.2.2020 bylo zahájena aktivita Moderní technologie firem očima SŠ ve školním roce 

2019-2020. Akci organizovala KHK Střední Čechy v rámci projektu IKAP, 

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008655 a je to zajímavá aktivita pro žáky SŠ.  

Školení pedagogů proběhlo na Výstavišti v Lysé nad Labem, kde v této době probíhal také 

Veletrh škol ŘEMESLA 2020, kterou KHK Střední Čechy také organizovala. Výhodou tohoto 

místa byla možnost natočení ukázkového materiálu a praktické ukázky práce s natočeným 

materiálem. Ke školení bylo přizváno  8 středních škol : SPŠ Rakovník, VOŠ, SPŠ a JŠ Kutná 

Hora, SPŠ strojírenská a JŠ Kolín, SŠSaŘ Stochov, SOŠ a SOU Horky n.Jizerou, SOU 

Hubálov, SŠD Lysá n.Labem, ISŠ Mladá Boleslav.  V minulém školním roce proběhlo 

testování soutěže se 4 zapojenými školami a aktivita se setkala s velkým zájmem, bylo proto 

osloveno i z důvodu větší konkurence více škol.  

Po zahájení celé akce byli všichni pedagogové nejprve poučeni o pravidlech soutěže a 

termínech zpracování. Podepsali DPP a byli poučeni o vykazování činností spojených 

s natáčením.  Každá ze škol si již domluvila firmy, kde budou probíhat vlastní natáčení.  

 

Školením provázeli pánové Viktor Novák a Roman Pech, kteří mají dlouholeté zkušenosti 

s tvorbou videí a reportáží, jak ve veřejné oblasti,  jako je televize, tak také s výrobou 

reportáží a reklamních spotů, tak také i v soukromé oblasti  (reklamní spoty pro firmy, 

sportovce atd.).  

 

Školy byly seznámeny s metodami natáčení spotů, jak postupovat při jeho natáčení a 

následného sestříhání jaké programy použít.  Vysvětlení termínů používané v oboru – 

CELEK, POLOCELEK, DETAIL, STORY BOARD. Jakou techniku použít a jak ji nastavit, 

aby výsledné video bylo nejlepší. Pedagogové dostali poučení, jak si připravit harmonogram 

práce, jaké podmínky k natáčení jsou ideální a spoustu drobných technických rad, které jim 

pomohou k výbornému výsledku. Některé ze škol nemají vůbec zkušenost s podobnou prací, 

proto informace byly velmi cenné.  Ke konci celé akce se skupinka vydala na veletrh škol, 

kde natáčeli filmový materiál.  I tady byly důležité pokyny a rady odborníků. Na závěr byl 

materiál probírán na učebně a vyhodnocovány jednotlivé záběry.   

Pedagogové zúčastněných škol hodnotily školení velmi pozitivně, nejen nově získané důležité 

informace pro práci s videem, při tvorbě spotů, apod.  Pro některé pedagogy byly informace 

oživením jejich vlastních znalostí a zkušeností, u některých šlo o naprosto nové neznámé 

informace, které pomohou při natočení spotů ve firmách, což je zadáním aktivity. Školy jsou 

tedy nyní připraveny k dalším krokům, aby byla aktivita splněna.  Oba lektoři jsou připraveni 

zajít do škol ke konzultaci při zpracování natočeného materiálu. Škoám byla nabídnuta 

exkurze do České televize, kterou páni zajistí a budou mít možnost vidět práci kameramana 

na místě akce.  Představení výsledné práce proběhne v květnu 2020.  
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