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KDE, KDY A PROČ? 

• Arcibiskupské gymnázium, Praha 2  

• 1. – 7. ročník, třídy s třídním učitelem 

• 22. 1. – 1. 2. 2018, 8 – 13 hod. 

• Rozvoj klíčových kompetencí (8 umění) 

• Umění komunikovat („Žák chce a umí se 
vyjadřovat i reagovat na vyjádření druhých.“) 

• Záměr vedení školy: kultivovat prostředí školy 
zavedením školní mediace 

 

 

 

 



https://www.arcig.cz/fotogalerie-skoly 
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HARMONOGRAM 

1. Průzkum školního klimatu 
 Dotazník „Klima třídy“ … na mobilu 20 – 50 min. 

2. Bloky ke komunikaci ve třídách 
 Mediální dílna 1., 2., 3. 

 Mediální komunikace 1., 2. 

 Společenské hry  

 Mediace a řešení konfliktů 

3. Úprava pravidel komunikace třídy/školy 
 Podněty na úpravu školního řádu 





SPOLUPRÁCE 

• „Škola místo pro všechny“ – Agentura pro sociální 
začleňování, Úřad vlády ČR (Podpořeno grantem z 
Islandu, Lichtenštejnska a Norska) 

http://www.vlada.cz/ 

http://www.socialni-zaclenovani.cz/ 

• Peer-mediátoři – Biskupské gymnázium Varnsdorf 

• „Jeden svět na školách“ – Člověk v tísni 

• Centrum občanského vzdělávání (Masarykova 
univerzita) – Argumentační fauly 

• Svět deskových her, Kubánské náměstí 9, Praha 10 

http://www.vlada.cz/
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DOTAZNÍK „KLIMA TŘÍDY“  

• Dobré vztahy se spolužáky 
• Spolupráce se spolužáky 
• Vnímaná podpora od učitele 
• Rovný přístup učitele k žákům 
• Přenos naučeného mezi školou a rodinou 
• Preference soutěžení ze strany žáků 
• Dění o přestávkách 
• Možnost diskutovat během výuky 
• Iniciativa žáků 
• Snaha žáků učit se 
• Snaha zalíbit se okolí 





MEDIÁLNÍ DÍLNA 

• Mediální dílna Místo pro všechny - úvod pro pedagogy 
https://www.youtube.com/watch?v=Kaes-bibNAs 
• Mediální dílna Místo pro všechny - Dílna 1 
https://www.youtube.com/watch?v=W_cIYUOi9Dg 
• Mediální dílna Místo Pro Všechny - Dílna 2 
https://www.youtube.com/watch?v=KsYXWDqLGh4 
• Mediální dílna Místo Pro Všechny - Dílna 3 
https://www.youtube.com/watch?v=VOK-0ZJjnqM  
• Mediální dílna Místo pro všechny - metodický dokument 
https://www.youtube.com/watch?v=ypS28Xzk28I&t=725s 
• Webové stránky 
https://www.medialnidilna.cz/ 
• Koncepce: Jakub a Zuzana Demlovi, Dalibor Naar, Petra Svoboda 
      Odborná spolupráce: Eva Růtová, Nikola Křístek 
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MEDIÁLNÍ DÍLNA 1 

• Tolerance - V čem jsme jiní a v čem jsme 
stejní? 

• Výstup:  
 Mapa nenormálností (normální, tolerovat, 

netolerovat) … reakce na fotografie 

 Porušovaná práva a svobody … brainstorming 

 Tvorba mapy nenormálnosti ve skupině 

 Dvojportrét – Co máme společného? (on-line 
editor, každý sám) 





MEDIÁLNÍ DÍLNA 2 

• Předsudky – Šaty dělají člověka 

• Výstup: 

Nálepky (skupiny lidí s něčím společným) 

Jak se cítí hlavní postava příběhu? 

Tvorba komiksu v on-line editoru (dvojice) 

Sdílení / Zveřejnění??? 

Reflexe 

Skupinová diskuse 





MEDIÁLNÍ DÍLNA 3 

• Černobílý nebo barevný pohled – online 
kampaně, anketa oslovující cílovou skupinu 

• Výstup: 

Co je to kampaň? … ukázky kampaní na obrázcích 

Téma a plán kampaně … role realizačního týmu 

Důvody jednání (sdílení / zveřejnění ???) 

Realizace kampaně – anketa (tvorba, propagace) 

Analýza kampaně, reflexe a skupinová diskuse 

 





MEDIÁLNÍ KOMUNIKACE 1 

• Jeden svět na školách https://www.jsns.cz 

• 5 Klíčových otázek:  
Kdo? Co? Komu? Jak? Proč? 

Film „Nic než lži“ 
https://www.jsns.cz/lekce/114637-nic-nez-lzi 

Vznik a šíření falešných zpráv 

Jak ověřovat informace na internetu 

Posílit kritické myšlení při posuzování mediálních 
obsahů 
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MEDIÁLNÍ KOMUNIKACE 2 

• Argumentační fauly 

https://www.obcanskevzdelavani.cz/argumentac
ni-fauly 

Diskuse ve třídě (prezidentská kampaň) 

• Hatefree Culture 

https://www.hatefree.cz/ 

Přednáška 

Hoaxy, Fake news 

https://www.obcanskevzdelavani.cz/argumentacni-fauly
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MEDIACE 

• Workshop na téma „Mediace“ (Eva Růtová) 

rutova.eva@vlada.cz  
Vysvětlení podstaty, hry, problémy, zkušenosti 

Diskuse 

Reflexe 

• Setkání s peer-mediátory z Biskupského 
gymnázia Varnsdorf https://www.bgv.cz/ 
S učiteli  

Se třídami (modelové scénky) 
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SPOLEČENSKÉ HRY 

• Svět deskových her, Kubánské náměstí, P 10 
  https://www.svet-deskovych-her.cz/ 

Mystérium 
Hospodský pětiboj 
Krycí jména 

• Škola – AG, Korunní , Praha 2 
Ekopolis (Přemýšlíme o městě) 
http://www.ekopolis.cz  
Multipolis (Přemýšlíme o lidech) 
http://www.multipolis.cz  
Dle vlastní volby 
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ZÁVĚR 

• Podceněna motivace učitelů i studentů 
• Porušení zásad projektové výuky, spíše 

„Integrovaná výuka“  
•  Vysoké nároky na orientaci v jiných předmětech  
• Příliš krátká doba pro učitele na seznámení se s 

podstatou „celoškolního projektu“ 
• Příliš komplikovaná stavba programu  
• Příliš velký věkový rozptyl na stejný program 
• Příliš dlouhá doba na udržení zájmu o téma 
• Příliš velká absence napříč ročníky 
 
 

 





SUBJEKTIVNÍ ZÁVĚR 2 

• Se 7.B se člověk nikdy nenudí 

• Je zajímavé pracovat se třídou jinak než obvykle, 
lépe ji poznáte a víc ji pochopíte 

• Stojí za to navštívit „Svět deskových her“ 

• Na některých školách funguje školní mediace 

• Stojí za to učit se nové věci, nechat se inspirovat 

• I septimáni se umí nadchnout hrou 

• Kdo si hraje, nezlobí!  

•  chleboui@natur.cuni.cz 
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