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JEDEN SVĚT NA ŠKOLÁCH SPOUŠTÍ NOVÝ WEB PRO PEDAGOGY  

Novinkou jsou výukové materiály online  

Tento týden jsme spustili nový audiovizuální vzdělávací 

portál www.jsns.cz. Zásadní novinkou, kterou jsme pro vás 

připravili, jsou audiovizuální výukové lekce, které obsahují 

filmy a další výukové a doprovodné materiály. Jejich 

výhodou je, že jsou nyní pro pedagogy a pro organizátory 

Studentských filmových klubů Jeden svět na školách 

dostupné online. Po zaregistrování a přihlášení budete mít 

zdarma přístup do celé naší databáze a veškeré materiály 

budete moci používat přímo ve svých hodinách. Doufáme, že pro vás bude nový web přehledný a že 

se vám s ním bude dobře pracovat.  

MEZINÁRODNÍ FESTIVAL DOKUMENTÁRNÍCH FILMŮ JEDEN SVĚT 2013 

 

Připomínáme, že se blíží již 15. ročník Mezinárodního festivalu 

dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět. V Praze se festival 

uskuteční od 4. do 13. března a v rámci programu si budete moci vybrat 

z více než stovky snímků od zahraničních i českých tvůrců. Letošní 

motto festivalu chce upozornit na nebezpečné xenofobní tendence, 

které se poslední dobou objevují v české společnosti. Provokativní 

otázkou Bojíte se snášet? chtějí organizátoři festivalu otevřít debatu o 

sílící netoleranci, rasismu a diskriminaci. 
 

 

 

FESTIVALOVÉ PROJEKCE PRO ŠKOLY 

Vezměte své žáky do kina na speciální projekce pro školy. V Praze v termínu od 4. do 13. 

března, v následujících týdnech pak v dalších čtyřiceti festivalových městech po celé České 

republice. Projekce pro školy se budou konat převážně v dopoledních hodinách a budou spojené s 

besedou se zajímavými hosty. Nabídka filmů pro školy byla i letos vybírána speciálně pro různé 

věkové kategorie žáků. Mladší diváci se mohou těšit na kratší filmy z kategorie Jeden svět dětem, 

Pro starší žáky je určena kategorie Jeden svět pro studenty, do které bylo letos zařazeno pět 

dokumentů. Seznam všech filmů se synopsemi, krátké ukázky a také seznam průřezových témat, 

pro která se dá film použít, naleznete na našich webových stránkách nebo v informačním letáku, 

který si můžete i vytisknout. Zde naleznete informační leták pro Prahu, zde pro regiony.   

 

http://www.jsns.cz/
http://www.jsns.cz/cz/registration/10000/Registrace.html
http://www.jedensvet.cz/2013/
http://www.jedensvet.cz/2013/regiony
http://www.jedensvetnaskolach.cz/cz/article/43/Jeden_svet_detem.html
http://www.jedensvetnaskolach.cz/cz/article/42/Jeden_svet_pro_studenty.html
http://www.jedensvetnaskolach.cz/cz/article/36/Uvod.html?index=true&parent=8
http://www.jsns.cz/cz/article/40/Praha.html
http://www.jsns.cz/cz/article/41/Regiony.html


 

 

 

Pražské školy se mohou hlásit na vybrané projekce z programu na telefonních číslech 734 428 308, 

222 350 842. 

Mimopražské školy budou kontaktovány příslušnými regionálními koordinátory. V případě 

zájmu je ale školy mohou oslovit i samy – seznam festivalových měst s termíny a kontakty jsou k 

dispozici na našich webových stránkách zde. 

Aktuální informace můžete sledovat na webových stránkách www.jsns.cz/festival. Případné dotazy 

prosím směřujte na e-mailovou adresu skolniprojekce@jedensvet.cz. 

 

SPECIÁLNÍ PROJEKCE PRO UČITELE 

Během MFF Jeden svět nezapomínáme ani na vás. Pro 

spolupracující pedagogy jsme stejně jako v minulém roce 

připravili neformální setkání spojené s projekcí a debatou. 
Můžete se těšit na film s názvem Všichni spolu pojednávající o 

aktuálním tématu vzdělávání všech dětí bez rozdílu věku, rasy 

nebo handicapu. Účast na debatě po filmu nám přislíbil Jan 

Sokol, bývalý ministr školství. V neposlední řadě vám 

představíme nový audiovizuální portál Jednoho světa na 

školách a seznámíme vás s tím, jak s našimi materiály nyní pracovat online. V dalších prostorách 

kina jsme pro vás připravili bohatý raut, během kterého se budete moci seznámit a neformálně 

pohovořit jak s členy týmu JSNŠ, tak také s ostatními pedagogy využívající naše materiály. 

Akce se uskuteční ve čtvrtek 7. 3. 2013 v kině Světozor v Praze od 15.00-19.00. Prosím potvrďte 

svoji účast nejpozději do 28. 2. e-mailem na adrese katerina.majdiakova@jsns.cz. 

Mimopražským učitelům bude proplaceno jízdné, prosím napište v tomto případě váš požadavek 

přímo do e-mailu. 

PŘÍBĚHY BEZPRÁVÍ 

Výzva PANTu – Dějiny jako plastelína a kladivo 

Připojujeme se k výzvě občanského sdružení PANT, 

provozující internetový portál Moderní dějiny. Výzva s názvem 

Dějiny jako plastelína a kladivo v reakci na nedávnou 

degradaci volební kampaně apeluje jednak na seriozní média, 

publicisty a historiky, především pak na neziskové organizace a 

učitele, aby pomohli „otevřít celospolečenskou debatu a 

usilovali o to, aby kontroverzní události našich dějin přestaly 

být zneužívány a nepatřičně zjednodušovány“. Výzva dále poukazuje na důležitost „rozšiřování 

historického povědomí společnosti, školní výuky moderních dějin, vzdělávání nejen mladých, ale 

také jejich učitelů“. Celý text výzvy si můžete přečíst zde. 

http://beta.jsns.cz/cz/program/10000/
http://www.jedensvetnaskolach.cz/cz/article/41/Regiony.html
http://www.jedensvetnaskolach.cz/index2.php?id=415
mailto:skolniprojekce@jedensvet.cz
http://cs.wikipedia.org/wiki/Jan_Sokol
http://cs.wikipedia.org/wiki/Jan_Sokol
http://www.kinosvetozor.cz/cz/
mailto:katerina.majdiakova@jsns.cz
http://www.jsns.cz/data/jsns/IMAGES/PRIBEHY_BEZPRAVI/vyzva_pant.pdf


 

 

 

FILMOVÉ KLUBY 

Soutěž pro organizátory Studentských filmových klubů JSNŠ  

Právě probíhá soutěž pro organizátory Studentských filmových klubů JSNŠ o nejvýraznější 

klubáckou akci. Zúčastnit se může každý filmový klub, který uspořádá během února zajímavou 

akci nad rámec běžných projekcí. Může jí být tematická filmová noc, happening k projekci, 

projekce uspořádaná pro specifickou skupinu diváků (senioři, děti z dětských domovů, nízko-

prahové centrum) nebo školní festival. Cenu vítězům předá režisérka Helena Třeštíková.  

 

 


