UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE
PEDAGOGICKÁ FAKULTA
Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství

Mateřská škola – Sulanského
( Prezentační videopořad )

Nursery school - Sulanského
( Presentation video program )

Bakalářská práce

Autor:

Bohumil NĚMEC

Obor:

Vychovatelství

Typ studia:

Kombinované studium

Vedoucí práce:

PaedDr. Ivana Jiroušková
2011

1

Čestné prohlášení
„Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci vypracoval samostatně pod vedením PaedDr.
Ivany Jirouškové. V práci jsem použil informační zdroje uvedené v seznamu.“

V Praze dne 30.03.2011

Bohumil NĚMEC…………………..

2

Poděkování
Děkuji PaedDr. Ivaně Jirouškové za metodické vedení, pomoc při řešení technických
detailů, poskytování odborných rad a za zapůjčení kvalitního tripod stativu. Dále děkuji
dětem, jejich rodičům, pedagogickému kolektivu a ostatním zaměstnancům Mateřské
školy Sulanského pod vedením paní ředitelky Mgr. Renáty Klíčové za vstřícný přístup,
ochotu a nezištnou pomoc při pořizování videozáznamů a fotografií.

3

Abstrakt
Tato bakalářská práce je průřezem jednoho roku „života“ velkoměstské, sídlištní,
mateřské školy, MATEŘSKÁ ŠKOLA SULANSKÉHO (dále také MŠ, školka,
mateřinka), Sulanského 693, 149 00 Praha 4-Háje s nímž seznamuje formou
prezentačního videopořadu. Natáčení předcházelo vypracování námětu, obsahového a
technického scénáře. Obsahem teoretické části je stanovení

cílů prezentačního

videopořadu, seznámení s informační technologií, její historií a praktickým využitím,
vysvětlení přednosti použité videotechniky pro zpracování vybraného tématu,
zhodnocení a porovnání s prezentacemi jinými prostředky. V závěrečné stati se
vyznávám ze vztahu k této mateřské školce, dětem v ní, fotografické technice a
videotechnice a hodnotím zážitky, prožitky, zkušenosti a dovednosti nasáté a osvojené
si při práci s kamerou v kolektivu dětí a personálu mateřské školy.
Výstupem praktické části práce je natočená, a za využití programu Pinnacle Studio14
HD Ultimate Colection sestříhaná a ozvučená video prezentace na záznamovém médiu
DVD a prezentace pořízené fotodokumentace pomocí aplikace Microsoft Office
PowerPoint 2007.
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1. Úvod
Ty tam jsou doby, kdy svět byl odkázán a černobílé obrázky - fotografie, pořízené
fotoaparátem s obrazem zaznamenávaným na světlocitlivou vrstvu skleněné desky.
Dnešní svět jedniček a nul nám již dává téměř neomezené možnosti záznamu
pohyblivého obrazu ve vysokém rozlišení nejen ve dvojrozměrném ale již i
v trojrozměrném formátu.
Jsem vášnivým fotografem, videozáznamy jsem pořizoval pouze okrajově a v ne příliš
uspokojivé kvalitě při rozlišení 640 x 480 pixelů, jaké mi umožňoval můj digitální
fotoaparát. Však díky skvělému, záživnému výkladu problematiky videotechniky paní
PaedDr. Ivanou Jirouškovou na přednáškách předmětu „Informační a komunikační
technologie“ jsem této technice přišel na chuť a stala se mojí vášní. Když potom jedno
z vyhlášených témat Bakalářských prací znělo „Videopořad……“, neváhal jsem ani
chvíli a několik desítek tisíc českých korun směnil za potřebné vybavení, abych se co
nejvíce zdokonalil a mnou vyhotovená Bakalářská práce na vybrané téma „Mateřská
škola – Sulanského“ (Prezentační videopořad) doznala patřičné úrovně.
Od té doby ne již pouze statickými obrázky, ale většinou videozáznamy těším oči
rodinných příslušníků či návštěvníků naší rodiny.
A proč se můj první větší počin v oblasti zpracování videa bude týkat právě Mateřské
školy Sulanského? Důvod je nasnadě. Navštěvuje ji můj syn Daniel. Do provozu školky
se zapojuje většina rodičů dětí, výjimkou nejsem ani já. Pomoc školce nespočívá pouze
v občasném „přines!“, „podrž!“, „zaplať!“, ale v aktivní výpomoci, kterou je práce
s dětmi ve třídách, v kroužcích, hlídání dětí na výletech a táborech, úklidu zahrady a
pod. Vzhledem k mojí rozvětvené rodině se při rodinných sešlostech vytvoří podobná
„mateřská školka“ a díky mojí abstinenci a nekuřáctví jsem byl již předurčen k roli
strejdy-vychovatele, kterým jsem zůstal i ve školce.
Můj vztah k dětem je veskrze kladný a v Mateřské škole Sulanského trávím spoustu
volného času, kterého mám díky zaměstnání dostatek. To mě také přimělo, ač nejsem
pracovníkem ve školství, ke studiu vychovatelství. Výborné vztahy mezi rodiči,
pedagogickým i nepedagogickým personálem školky a moje častá přítomnost v dětské
komunitě byly velkým přínosem při pořizování foto a videodokumetace, potřebné
k vytvoření praktické části Bc. práce.
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Tato práce se skládá ze dvou částí – teoretické a praktické. Obsahem teoretické části je
seznámení s historií vzniku a vývoje informačních technologií, jejich rozšíření a
možnostmi jejich využití nejen profesionály, ale i běžnou amatérskou a mírně
pokročilou veřejností. Teoretická část dále obsahuje popis způsobu snímání
videozáznamů a fotografií v různých prostředích, při různých světelných a
povětrnostních podmínkách, seznámení s přístroji, jimiž byly záznamy pořízeny a
médii, na něž byly ukládány, způsob zpracování pořízených záznamů, popis
hardwarových a softwarových prostředků k zpracování záznamů použitých. Teoretická
část seznamuje s historií, vývojem a současností Mateřské školy-Sulanského.
Praktická část práce je zpracovaná v programu Pinnacle studio 14 HD Ultimate
Colection verze 14, zahrnuje v sobě natočené, sestříhané, ozvučené a okomentované
záběry života dětí, jejich rodičů, pedagogických pracovníků a personálu Mateřské
školy-Sulanského. Natáčení videopořadu proběhlo v prostorách Mateřské školy
Sulanského v Praze 4 - Háje, v prostorách Fotbalového klubu FC Háje v Praze 4-Háje a
Komunitním centru Matky Terezy v Praze 4-Háje.

1.1 Cíl práce
Cílem této bakalářské práce je za využití videokamery a moderních informačních
technologií v programu Pinnacle Studio 14 HD Ultimate Collection vytvořit, na
záznamové médium (v našem případě DVD) uložit instruktážní videopořad. Obsahem
videpořadu je průřez celoroční činností mateřské školy Sulanského – Jižní Město, Praha
4-Jižní město, včetně nepravidelných činností, zájmových a sezónních aktivit i dalších
akcí školkou pořádaných či spolupořádaných. Cílem je dále za pomoci fotoaparátu,
scanneru a moderních informačních technologií V programu Microsoft Office PowerPoint vytvořit, na záznamové médium (v našem případě DVD) uložit prezentaci
s obsahem totožným s videopořadem.
Videopořad by měl posloužit, například jeho promítáním při dnech otevřených dveří,
jako prezentace školky mezi občany a potenciálními zájemci o umístění dětí k upevnění
jejich přesvědčení, že nejlepší, co mohou pro svoji ratolest udělat, je svěřit ji právě té
naší školičce. K tomu svým aktivním přístupem a nebývalým zájmem přispívá paní
ředitelka.
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2. Teoretická část
2.1 Informační technologie a videotechnika
Informační technologie (anglicky information technology, zkratka IT) je věda, která se
zabývá způsobem, jakým fungují počítače, respektive jakým způsobem funguje jejich
hmotná část, tedy hardware. Zároveň je to také souhrnné označení pro tyto technologie.
Informační technologií je každý elektronický přístroj schopný zpracovávat nějaké
informace (neboli provádět algoritmus), tedy přijmout nějaká vstupní data, samostatně
s nimi provést nějaké operace a vydat příslušná data výstupní (popřípadě část této
technologie).
Obor informační technologie hledá nejefektivnější řešení, jak tyto technologie vytvořit,
sestavit, propojit, zdokonalit, vynalézají nové a vytváření programy, které zajistí
komunikaci s dalšími programy, které bude používat uživatel přístroje (aplikacemi nebo
software)
Http://cs.wikipedia.org/wiki/Informa%C4%8Dn%C3%AD_technologie (15.03.2015)
2.2 Nejdůležitější součásti PC (Personal Computer)
Procesor CPU (Central Processing Unit) Je to v podstatě jakési srdce každého
počítače. Jedná se o složitý integrovaný obvod, který se stará o veškeré procesy, které
v počítači probíhají.
Pevný disk HDD (Hard Disk Drive) slouží k ukládání a opětovnému načtení
dat. Na disku jsou také instalované programy (software) a je zde uložen také operační
systém. U nejpoužívanějšího druhu HDD se data ukládají na kruhové magnetické
plotny, rotující vysokou rychlostí. Novodobými konkurenty těchto disků jsou SSD
disky (Solid State Disc), které využívají k ukládání dat flash pamětí. Tyto disky mají
mnohem menší energetickou náročnost, jsou nehlučné, při čtení i ukládání dat rychlejší.
Operační paměť RAM (random-access memory) se stará o data přenášená
mezi procesorem a ostatními částmi počítače a přídavným zařízením. Je to paměť s
proměnlivým obsahem a při vypnutí zařízení se paměť vymaže. Při práci uchovává
části právě zpracovávaných procesů.
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Grafická karta – slouží ke zpracování grafických dat a zobrazení výstupu na
zobrazovací jednotce.
2.3 Další vstupní a výstupní zařízení
zobrazovací jednotka – CTR (Cathode Ray Tube) či LCD (Liquid Crystal
Display) monitor, data projektor, ale i televizor
skener – slouží k nasnímání obrazové předlohy (v mém případě fotografií) a
jejímu uložení do počítače v takovém formátu, aby bylo možné jej dál elektronicky
zpracovávat.
optická mechanika ODD (Optical Disc Drive) - slouží ke čtení a zápisu dat na
optický disk CD (Compact Disc), DVD (Digital Versatile Disc), BD (Blue-ray Disc), v
mém případě DVD
klávesnice, myš, tablet, dotyková zobrazovací jednotka - vstupní zařízení, jímž
člověk komunikuje s počítačem.

2.4 Video - videotechnika
S termínem video jsou spojené pojmy jako videokamera, videozáznam, videorekordér,
videopřehrávač, videoprezentace, videopořad, videodokument, videoprojektor a další.
Co mají všechna ta slova společného? Všechna mají nějakou spojitost se zachycováním
a přehráváním obrazového záznamu.
2.4.1 Videokamera ( správně kamkordér )
Zařízení, sloužící ke snímání barevného nebo černobílého obrazu, do něhož obraz vniká
skrze optickou část (objektiv), poté je zachycen optoelektronickým snímacím prvkem,
následně zpracován vlastními elektronickými obvody a uložen na záznamové zařízení.
Videokamery dělíme dle způsobu záznamu snímaného obrazu na ANALOGOVÉ a
DIGITÁLNÍ.
Analogové kamery pracují s formáty VHS, VHS-C, S-VHS, S-VHS-C, Video 8, Hi8,
Betacam, U-Matic. Společné pro tyto formáty je ukládání záznamu na magnetickou
pásku. Nevýhodou těchto pásek je náchylnost k mechanickému poškození a poškození
záznamu magnetickým polem. Samozřejmě že tak, jak šel vývoj kamer směrem k jejich
zmenšování a tím pohodlnějšímu užívání, zmenšovala se i velikost kazet. Tak jako
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z pultů obchodů, vlivem technického vývoje, mizí gramofon, tak se pomalu vytrácejí i
analogové kamery. Dnes již tuto techniku spatříme ještě v bazarech nebo doma jako
historickou relikvii.
Digitální kamery pracují ve formátech Mini DV, Digital 8, HDV, Micro MV, D-VHS.
I tyto kamery ukládají záznam na magnetickou pásku, avšak již v digitální formě a
mnohem lepší kvalitě. Záznam v digitální formě se poté snadněji zpracovává pomocí
výpočetní techniky.
Významnou změnou bylo zavedení formátu DVD. Záznam v digitální formě se již ve
videokameře neukládal na magnetickou pásku, ale přímo na nosič DVD. K ukládání
záznamu ve videokameře se používají DVD běžné velikosti průměru 12cm i menšího
průměru mini DVD 8cm, což umožňuje podstatně zmenšit velikost kamery. Se
záznamem na DVD se již dá vložením do mechaniky PC s patřičným softwarovým
vybavením pracovat bez nutnosti propojovat videokameru c PC kabely a instalování
speciálních programů pro stažení a editaci záznamu například z magnetické pásky. Na
DVD uložený záznam je také mnohem méně náchylný k poškození a smazání, než tomu
bylo u magnetické pásky. (Například při polití kazety tekutinou, působením
magnetického pole, zamotáním pásky do mechaniky, zhoršování kvality záznamu
opotřebováváním otěrem magnetické vrstvy na pásce o snímací hlavy v mechanice,
pomačkání-přetržení pásky při jejím náhodném vytažení z kazety apod.) Není však
kotouček jako kotouček. I tyto nosiče se rozdělují a to na DVD k jednorázovému
záznamu (DVD Video, DVD-R, DVD+R) a záznamu opakovanému (DVD-RW,
DVD+R). Od ostatních DVD se odlišujícím je DVD RAM, který s nimi není
kompatibilní, ale je nejvhodnější k použití v DVD rekordérech a kamerách.
Nejnovějším vývojovým typem těchto kulatých záznamových médií je Blue-ray disk. Je
vytvořen jako již 3. generace optických disků, zapisujících do spirály, určených pro
digitální data. Jeho výhodou je několikanásobně větší kvalita a objem zapisovaných dat,
než u DVD. Nejnovějším trendem jsou videokamery se záznamem na paměťovou kartu
(MMC, CF, SD, SDHC, SDXC, XD, Memory Stick a další) a také pevné disky,
instalované přímo do kamery. Disky mohou být jak standardní, v nichž se záznam
ukládá na rotující, kruhové, magnetické plotny, tak nejnovější SSD (Solid State Disc).
Disky SSD mají menší spotřebu energie a umožní tudíž pořízení delšího záznamu na
jedno nabití akumulátoru.
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SSD neboli Solid State Drive neboli „polovodičový disk“, je typ úložného zařízení,
alternativa ke klasickým pevným diskům. Je založena na soustavě energeticky
nezávislých flash pamětí, které jsou osazeny na destičce tištěného spoje. K zajištění plné
náhrady za mechanické harddisky jsou SSD vyráběny ve stejných velikostech (tzn. 1,8“,
2,5“ i 3,5“) a komunikují s PC přes stejná rozhraní (tj. SATA i PATA).,
http://www.svethardware.cz/art_doc-90BC248F94714B88C12575B4003F5730.html
Různí výrobci vyvíjejí různé typy paměťových karet, což přináší komplikace v podobě
jejich nekompatibility.
Zvažujeme-li koupi videokamery, je třeba vzít do úvahy všechny výše uvedené
skutečnosti. Jednou z dalších důležitých hledisek je výběr kvality a formátu, v jaké
budeme chtít pořizovat videozáznam a jakým způsobem budeme chtít svoje výsledky
následně upravovat a prezentovat. To má přímou souvislost s náročností hardwarového
a softwarového vybavení techniky, s níž budeme záznam zpracovávat.
2.4.2 Přednosti videotechniky pro zpracování zadané tématiky
Předností videotechniky je jednoznačně možnost zachycení pohybu a zvuku v určitém
prostoru a času a jejich následné zprostředkování nenásilnou, nezatěžující,
nevyčerpávající formou. Správně zvoleným podbarvením hudbou pak lze diváka
sledujícího obrazové informace uvést do optimální nálady a pohody.
V našem případě, tedy prezentací předškolního zařízení, mohou rodiče natočených
ratolestí získat informaci o jejich chování, aktivitě či pasivitě mimo rodinu ve větším
kolektivu dětí a někdy bohužel také o mluvě dětí mimo dosah rodičovských dlaní.
Další výhodou je sebereflexe osob obrazem zachycených v době, kdy si neuvědomují,
že jsou filmovány. Nyní mám na mysli i pedagogy, kteří jsou snímáni ve své
přirozenosti, bez vyumělkovaných pohybů, gest a hlídané si mluvě.
Jak vyplývá z výsledků mého průzkumu, uvedeného v části 5., většina mateřských škol
má již svoje webové stránky, na nichž mají umístěny fotografie vlastního předškolního
zařízení a fotografie z různých akcí. Umístěním videopořadu na internet dojde
bezesporu ke zkvalitnění a podstatnému zmnožení podaných obrazových informací,
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neboť na rozdíl od statických fotografií dokáže videopořad zprostředkovat dynamiku
života. Vyvstává zde však problém v podobě omezené velikosti prostoru na WEBu a
výši vynaložených finančních prostředků jak za tento prostor, tak za výrobu pořadu.
Důležitá je také pravidelná aktualizace informací na WEBu.

3. Porovnání a zhodnocení ostatních prezentačních technik
Vzhledem k tomu, že Bakalářská práce se týká Mateřské školy, zůstanu při porovnávání
a hodnocení způsobů prezentací v oboru školství. Touto otázkou se dále zabývám
v části 5. Průzkum v mateřských školách, který jsem prováděl formou písemných
dotazníků a v němž jsem se zaměřil právě na otázky užívání různých prezentačních
technik a zájmu mateřských škol o prezentaci formou videopořadu.
3.1 Prezentace prostřednictvím televizního vysílání
Nevýhody – obrovské finanční náklady. Nutnost regionálního vysílání, neboť
prezentaci cílíme na rodiče v určitém městě popřípadě širším okolí kolem určité
spádové obce, v níž se je zařízení umístěno. Pokud pořad nenahráváme, nemožnost
vrátit se o pár sekund zpět na informaci, kterou jsme při sledování přeslechli, přehlédli.
Výhody - v případě prezentace školského zařízení s celostátní působností – učiliště,
střední, vysoké školy a pod., možnost širokého rádiusu kolem prezentovaného subjektu.

3.2 Prezentace prostřednictvím tiskovin
Nevýhody – v případě tištěných prezentačních brožur finanční náklady na tisk a
následná distribuce mezi občany. V případě prezentace v periodikách, z důvodu
efektivity, nutnost umístění ve více periodikách, občasnících, časopisech, neboť ne
všichni lidé mají stejnou oblíbenou tiskovinu. A přiznejme si, při dnešních vysokých
cenách tiskovin, kolik lidí si je kupuje? Bez obrazového vjemu.
Výhody – můžeme mít nic nevážící „papír“ u sebe a kdykoli, kdekoli si bez jakýchkoli
dalších prostředků a potřeb, vyjma například brýlí, obnovit informace o prezentovaném
subjektu, popřípadě se při jeho hledání řídit mapkou, která dnes již většinou na
prezentační brožuře je umístěná. Při pořádání různých společenských akcí, dnů
otevřených dveří apod., možnost rozdávání prezentačních brožur a letáčků.
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3.3 Živá verbální prezentace
Nevýhody – při prezentaci v exteriéru nepřízeň počasí, V exteriéru i interiéru nutnost
zajištění dostatečně velkých prostor, přičemž nelze odhadnout, kolik osob se dostaví.
Interiér pouze pro omezený počet osob, které se musí dostavit na určené místo. V obou
případech potom nutnost kvalitního ozvučení.
Výhody – občané můžou ihned v reakci na přednesené informace klást přednášejícímu,
například paní ředitelce, doplňující otázky, na které může ihned reagovat, popřípadě
může v reakci na kladené otázky příště prezentaci doplnit, upřesnit. Další výhodou je
možnost přímé distribuce tištěných brožur mezi posluchači.
3.4 Prezentace formou videopořadu
Drtivou většinu dění kolem sebe vnímá člověk obrazově - očima, další podstatnou část
zvukově - ušima, zbytek ostatními smysly těla. Proto videopořad – kombinace
obrazového a zvukového vjemu je ideálním způsobem prezentace.
Nevýhody – v případě prostoru obdobné jako u předešlého způsobu prezentace. Dále
nutnost mít k dispozici elektronické zařízení s možností kvalitní reprodukce jak
obrazové, tak zvukové složky prezentačního videopořadu. Při prezentaci obrazové
složky prostřednictvím obrazovky, nebo jiné zobrazovací plochy, například promítáním
data projektorem na projekční plátno, interaktivní tabuli, nutnost temnějšího prostředí.
Finanční náročnost na technické a programové vybavení. Časová náročnost jak při
pořizování video materiálu, tak při jeho následném zpracování.
Výhody – množství výhod převládá a zcela zastíní nevýhody. Videopořad předčí
všechny předešlé způsoby prezentace. Na malém datovém nosiči můžeme předávat
značné množství informací o prezentovaném subjektu. Výsledný videopořad lze rychle,
jednoduše kopírovat a distribuovat prostřednictvím výpočetní techniky, samozřejmě
s ohledem na dodržení litery autorského zákona.
Úroveň našeho vnímání obrazové složky lze cíleně ovlivnit jejím podbarvením účelově
vybranou hudbou a kvalitním ozvučením prostoru, v němž videopořad promítáme.
Jako naprostou „třešničkou na dortu“ může v budoucnu, až se sníží finanční náročnost,
být možnost vyhotovení videopořadu v 3D rozměru. Sledováním 3D videopořadu se
ocitneme přímo ve středu prezentace a toto podvědomé vnímání sounáležitosti s dějem
v nás zanechá maximální emocionální zážitky ze shlédnutého pořadu na dlouhý čas.
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3.5 Prezentace formou PowerPoint
V prezentaci můžeme za sebou řadit v posloupnosti jednotlivé fotografie, čímž divák
získá určitou představu o časové ose pořízených záběrů. I zde můžeme obrazovou
složku obohatit o textové popisky a hudební podbarvení jako u videopořadu. Můžeme
do projektu vkládat klipart, grafy, dokonce i filmy a zvuky. Z tohoto pohledu
subjektivně hodnotím tento způsob prezentace jako mnohem sdílnější co do objemu a
způsobu prezentace informací, než videopořad.
Výhody, nevýhody – podobné videopořadu. K výhodám bych přiřadil navíc možnost
obohacení prezentace o množství dalších, výše uvedených informací.

3.6 Prezentace formou internetových stránek
Dle mého názoru asi nejvšestrannější a nejúčinnější prezentace v současné době. Lze
tímto způsobem kombinovat klady videopořadu - obrazovou a zvukovou složku
s možností aktivní tvorby, změny a doplňování informací v zobrazovacím prostoru,
například jako odpověď na dotazy v reálném čase. Svůj účel však splní pouze tehdy,
jsou-li informace pravidelně aktualizované. Tento způsob prezentace má však také svá
úskalí. Například pro lidi s těžkým zrakovým postižením a nevidomé. I když dnes jsou
již k dispozici speciálně upravené PC pro takto hendikepované osoby.

Např.

http://is.braillnet.cz/pocitace.php#2
Rád bych se zde zmínil ještě o jednom způsobu prezentace předškolního zařízení, který
by mě samotnému na mysl nepřišel, nebýt jeho uvedení v jednom z dotazníků. Jeden
z respondentů jako způsob, kterým se jejich předškolní zařízení prezentuje, uvedl:
„Vlastní kvalitní pedagogická práce a mikroklima MŠ“. Co k tomu dodat? Jaká
přesvědčivější forma propagace může být než ta, když si sami rodiče mezi sebou
řeknou: „Dejte prcka do naší školky, tam je to perfektní“?

4. Možnosti uplatnění videopořadu
Každý z rodičů ve velkoměstských aglomeracích, jejichž děti dorostly věku, v němž je
předáváme do opatrování paní učitelek, či tet v mateřských školách mi dá zapravdu, jak
je těžké rozhodnout z množství předškolních zařízení v okolí bydliště pro tu pravou. Pro
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tu, v níž o něj bude dobře postaráno jak po stránce materiální, tak po stránce výchovné.
Pro tu, v níž se bude cítit jako doma, z níž nebude chtít jít odpoledne domů, z níž
nebude chtít utíkat každý den po „O“, v níž se s námi nebude každý den loučit se slzami
v očích. V dnešní hektické době trávíme většinu pracovního dne v zaměstnání a je
někdy nadlidský úkol vyhradit si čas pro návštěvu několika školek, strávit zde dost času
k tomu, abychom se s chodem zařízení dostatečně seznámili a mohli z nich
kvalifikovaně vybrat budoucí útočiště pro naše štěstí.
A právě videopořad je k tomu ideálním prostředkem. Zájemci jej můžou zhlédnout
například při dnech otevřených dveří ve školce, může být umístěn na webové stránky
školského zařízení, nebo může být v rámci propagace zařízení zřizovatelem rozdáván
zdarma například na DVD, abychom si mohli v klidu domova, v námi přijatelný čas a
v přítomnosti toho, koho se obsah týká, pořad shlédnout. Při kvalitním zpracování
pořadu se nám již nyní může zúžit portfolio subjektů, z nichž vybíráme.
Ale abychom nezůstávali jen u těch nejmenších. Využití videopořadu je všestranné.
Videopořadem lze prezentovat nejen školská zařízení, ale i firmy, jejich výrobní
procesy a výrobky, rekreační zařízení a destinace po celém světě. Pořad může být
výukový, prezentovat technický pokrok při dobývání vesmíru, podmořského světa,
lékařských úspěchů, atd., atd.
Kvalitně zpracovaný videopořad může přilákat návštěvníky, zaměstnance, zákazníky,
obchodní partnery a hlavně to, co je nad vším – peníze.

5. Průzkum v mateřských školách
Vyrobit kvalitní videopořad, porovnat a zhodnotit jiné formy prezentace = teorie. Ale
využívají předškolní zařízení vůbec v praxi prezentační videopořad? Jakými jinými
formami prezentace se lidé ve skutečnosti seznamují s předškolními zařízeními? Které
formy prezentace předškolní zařízení preferují? To jsou otázky, které mi přicházely na
mysl při zpracování videopořadu. Při vstřebávání problematiky předškolních zařízení
při studiu vychovatelství jsem se zabýval také s problémem absence mužů v těchto
zařízeních. Proto jsem se rozhodl zpracovat na uvedená témata průzkum v mateřských
školách. Vypracoval jsem dotazník, jehož vzor je přílohou č. 3.

16

K rozeslání dotazníku jsem využil obsah největší databáze mateřských škol v ČR
http://skolky.info/ a nezištné pomoci webmasteraTechnická správa, reklama
Michal Jančanin
E-mail: webmaster@skolky.info
Tel: (+420) 777 759 140
ICQ: 341-910-907

Mým bydlištěm je Praha. Proto jsem se rozhodl rádius průzkumu omezit na mateřské
školy v Praze a Středočeském kraji. Dotazník byl prostřednictvím webmastera rozeslán
na 344 e-mailových adres pražských mateřských škol a 647 e-mailových adres
mateřských škol středočeského kraje, evidovaných v databázi http://skolky.info/.
Bohužel, 108 zpráv bylo vráceno jako nedoručitelné z nejrůznějších důvodů. Bohužel
podruhé, pouze 57 dotazníků jsem obdržel vyplněných. Proč? Důvody můžou být různé
a nejsou předmětem mého průzkumu. Některé e-maily s vyplněnými dotazníky doplnili
respondenti o podporu mého studijního úsilí a jiná přání, jeden však obsahoval sdělení,
které asi nejlépe vystihuje nezájem respondentů o vyplnění dotazníku a z kterého
uvádím citaci:
„Co se týče vašich dotazníků, dostávám týdně tak 2-3, máte opravdu pocit, že nemáme
nic jiného na práci, než vyplňovat dotazníky na vaše ročníkové či diplomové práce? Ten
Váš byl alespoň krátký, ale některé jsou na několik stránek a ještě nám sdělí, aby to bylo
co nejrychleji. Snažím se vždy pomoci, ale již mě to přestává bavit, zejména, když je
v tom náznak drzosti, což není Váš případ. Srdečně zdravím . . . Mgr….“
Toto sdělení mě bezesporu obohatilo o další rozměr poznání o práci pedagogů
v mateřských školách.
5.1 Výsledky průzkumu
Otázka č. 1) Využívá vaše předškolní zařízení k výuce výpočetní techniku?
Odpověď ANO

28

Odpověď NE

29
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Otázka č. 2) Využíváte k propagaci vašeho předškolního zařízení prezentační
videopořad?

Odpověď ANO

5

Odpověď NE

52

Podotázka č. 2) Měli byste zájem o tento způsob propagace?

Odpověď ANO

21

Odpověď NE

29

Nezodpovězeno

7

Otázka č. 3) Jakou formu prezentace předškolního zařízení využíváte?
videopořad

5

WEB

56

tisk

39

nástěnka

44

jinou

7 nespecifikované

Další způsoby prezentací uvedené v odpovědích:
spolupráce s organizacemi v okolí, osobní, vývěsky na veřejném prostranství+noviny,
vlastní akce se zapojením veřejnosti, vlastní kvalitní pedagogická práce+mikroklima
MŠ, dny otevřených dveří+vystoupení dětí+výstavy výtvarného zaměření+akce na
zahradě i ve třídě+společné výlety, místní zpravodaj, schůzky s rodiči, školní letáček,
školní slavnosti otevřené veřejnosti, dny otevřených dveří+akce MŠ+osobní jednání,
Facebook, dny otevřených dveří, hrací pondělky
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Otázka č. 4) Počet pracovníků vašeho pedagogického kolektivu?

celkem
z toho mužů

455
7

Podotázka č.4) Pokud 0, uvítali byste jejich přítomnost?

Odpověď ANO

45

Odpověď NE

6

Nezodpovězeno

1

Otázka č. 5) Jaký je, dle vašeho názoru, důvod absence mužů mezi pedagogy MŠ?
Odpověď
nedostatečné finanční ohodnocení

46

nezájem ze strany mužů

8

práce s dětmi = práce žen

5

nezvyklost v prostředí ČR

2

náročnost práce s dětmi

3

nezodpovězeno

3

Z provedeného průzkumu je zřejmé, že způsob prezentace formou videopořadu není
rozšířen a zájem o něj je ze strany respondentů sotva poloviční. Nejvíce jsou využívány
klasické formy, tisk, nástěnka a z modernějších způsobů webové stránky. Nezkoumal
jsem důvody neužívání videopořadu. Můj subjektivní dojem, jehož jsem nabyl při
vytváření videopořadu je ten, že jeho rozšíření brání časová i finanční náročnost tvorby
projektu a nutnost aktivního zapojení se do práce při natáčení ze strany personálu
prezentovaného předškolního zařízení.
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6. Mateřská škola Sulanského
Sulanského 693
149 00 Praha 4- Háje

Všechno, co opravdu potřebuju znát, jsem se naučil v mateřské škole – Robert Fulghum.

Mateřská škola Sulanského je situována do zelení prorostlého prostoru, obklopeném ze
severu ulicí Sulanského, z jihu ulicí Stříbrského, z východu ulicí Cyprichova a ze
západu ulicí Novomeského. Jednopatrová budova školy je zasazena mezi vícepatrové
panelové domy, které ji chrání před nepřízní větrného počasí. Přesto, že se nachází
téměř na okraji města, je skvěle dostupná prostředky městské hromadné dopravy a to
jak autobusy, tak metrem, na jehož stanici trasy C „Háje“ narazíme po přibližně 300
metrech severovýchodně. Jihovýchodně od školy ve vzdálenosti zhruba 0,5 km se
rozprostírá přírodní památka Milíčovský les a rybníky. Ve smíšeném lesním porostu se
lesknou hladiny rybníků Kančík, Homolka, Vrah a Milíčovský rybník. Les je protkán
pletencem přírodních i živicí zpevněných stezek a cest.
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Mateřská škola byla slavnostně otevřena v roce 1979. Jako první byla vedením školky
pověřena paní ředitelka Bedřiška Mikundová. Od té doby prošla mateřinka mnoha
změnami, rekonstrukcemi, obměnil se pedagogický kolektiv. Doposud však o děti
pečuje jedna z pamětnic tohoto aktu, paní učitelka Dáša Šimáčková.

První paní ředitelka

První pedagogický sbor a zástupci obce

Kapacita školky v současné době je 120 dětí, které jsou rozdělené do 8 tříd. Do
tříd jsou umísťovány děti nejen různého věku, pohlaví, ale také děti hendikepované.
Proto do jinak plně kvalifikovaného kolektivu jsou začleněné i speciální pedagožky a
pět pedagogických asistentek, které, jak jsem shledal, mají práce nad hlavu a neskutečně
velkou míru trpělivosti. Věkový rozdíl mezi sourozenci není tedy překážkou v jejich
umístění do jedné třídy. Ve třídách je maximálně 15 dětí, aby paní učitelky mohly
každému z nich věnovat patřičnou míru péče.
Kromě samotných tříd je v 1. patře budovy prostorná, hračkami vybavená, společná
herna, v níž se v ranních hodinách při příchodu děti společně hrají, než se rozejdou za
svými paními učitelkami do jednotlivých tříd.
Kolem budovy školky se rozprostírá rozlehlá, od okolního ruchu velkoměsta plotem
odstíněná zahrada. V zahradě na děti čeká mnoho různorodého, bezpečného vybavení a
hraček k zábavě, učení i sportovnímu využití.
Například vůbec nejoblíbenější trampolína, dále houpací koně, velké pískoviště
s pergolou, v létě porostlou popínavými rostlinami chránícími před sluncem, mini
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domečky s nimi kuchyňkami pro slečny-mini maminky, tabule na kreslení křídou, malá
lezecí stěna pro budoucí horolezce, skluzavka a další. V garáži jsou zaparkované
tříkolky i koloběžky, pro malé zahradníky lopatky, kbelíčky i hrábě.
Pro mateřskou školku nadstandardním vybavením je vlastní velmi dobře vybavená
keramická dílna s vypalovací pecí, která bude v letošním roce nahrazena zcela novou.
Každé dítě je jiné, každé dítě má jiné nároky, každé dítě vyžaduje jiný přístup. To platí
dvojnásob zde, kde jsou v integračních třídách mezi zdravé umístěny děti s různým
postižením ať už tělesným či mentálním.
6.1 Vzdělávací program Mateřské školy Sulanského
Výchovně vzdělávací činnost školky má základ ve vlastním Školním vzdělávacím
programu, který vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní
vzdělávání, vydaným Výzkumným ústavem pedagogickým Praha v roce 2004.
Vzhledem k tomu, že mateřskou školu navštěvují i děti s tělesným i mentálním
postižením, je s ohledem na diagnózy a lékařské posudky způsob práce s nimi
rozpracován ve vlastním Individuálně výchovně vzdělávacím programu.
Jejich výchova a vzdělávání probíhají společně čímž se zdravé děti učí ohleduplnosti,
porozumění a pomoci hendikepovaným spolužákům.
6.2 Spolupráce se základními školami
Mezi

mateřskou

školou

a

základními

školami

v lokalitách Praha 4 Háje, Opatov a Chodov probíhá
dlouhodobá

aktivní

spolupráce.

Pro

rodiče

s předškoláky organizují dny otevřených dveří. Pro děti
mnohem záživnější a emocionálnější jsou však
návštěvy základních škol v doprovodu jejich učitelek,
při nichž se zúčastňují běžné vyučovací hodiny v 1. třídách. Vyučující v ní děti zapojuje
do práce třídy spolu s kmenovými žáky a klade jim i jednoduché otázky a pověřuje je
úkoly z oblasti lehčího učiva.
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6.3 Spolupráce s rodiči
Úzká spolupráce probíhá také mezi školkou a rodiči žáků. Rodiče se účastní škol
v přírodě, lyžařských táborů, výletů, zájezdů. Nezbytností jara a podzimu je úklid
rozlehlé zahrady, oprava hraček, pomůcek a zařízení. S naprostou samozřejmostí zde
přiloží ruku k dílu rodiče, avšak pomáhají i děti. Odměnou pro všechny je pak
„mňamka“ připravená paními kuchařkami.

7. Praktická část
7.1 Příprava pořadu
Aby bylo možné videopořad natočit, bylo potřeba mít nejdříve k dispozici kvalitně
vypracovaný námět a scénář. Než jsem však započal s jeho přípravou, bylo nutné o
mém úmyslu zpravit ředitelku mateřské školy Mgr. Renátu Klíčovou. Její reakce byla
vstřícná, aktivně se do věci zapojila a zajistila souhlas s pořizováním fotografií a
videozáznamů dětí od jejich rodičů, souhlas personálu mateřské školy a vydala mi
písemný souhlas. (viz. Příloha 1). Vzhledem k tomu, že jsem měl v úmyslu obrazovou
složku pořadu podbarvit hudbou, jejíž užití podléhá autorskému zákonu, přednesl
jsem svoje požadavky OSA (Ochranný svaz autorský) a sjednal s ním L i c e n č n í

s

m l o u v u o jednorázovém užití hudebních děl s textem či bez textu v repertoáru OSA
při výrobě audiovizuálního díla a L i c e n č n í

s m l o u v u o jednorázovém užití

hudebních děl s textem či bez textu v repertoáru OSA při výrobě zvukově obrazových
nosičů a jejich šíření (§13 a § 14 autorského zákona), které jsou přílohou č. 1 a č. 2.
Nyní již bylo možné započít s vypracováním scénáře.
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Při jeho přípravě jsem si v časové ose rozložil moje předběžné představy o posloupnosti
vytváření foto a video záběrů a jejich obsahové stránce. Tato práce obnášela seznámení
se se Školním vzdělávacím programem mateřské školy, denním režimem, s daty
plánovaných akcí. Nezbytné bylo dohodnout časy natáčení s pedagogickým personálem
a také, což je velmi důležité pro kvalitní záběr, nalézt předem patřičné pozice
s optimálními světelnými podmínky pro umístění přístroje.
Když scénář doznal svojí finální podoby, mylo možné se pustit do vlastního natáčení.
První poznatek z filmařské práce s dětmi? Děti nejsou herci. Jejich přirozenost, nemoci,
náladovost zcela a pravidelně se měnící původní tvůrčí plány, místo posloupnosti práce
dle připraveného scénáře se práce občas mění v poměrně chaotické natáčení pouze těch
záběrů, které děti právě umožní pořídit, a na které mají v tu chvíli zrovna náladu.
V konečném důsledku to obnáší časté opakování téhož záběru a následně dlouhé hodiny
strávené před monitorem počítače při hledání a seřazování použitelných záběrů tak, aby
pořad co nejvěrněji kopíroval připravený scénář.

7.2 Námět videopořadu
Jako námět videopořadu jsem si zvolil společný život pedagogického personálu a dětí
v Mateřské škole Sulanského v Praze 4 - Hájích tak, jak plyne během celého školního
roku, tedy od září do června. Mým úmyslem bylo zachytit celoroční sled rozličných
událostí v tomto předškolním zařízení, které ovlivňují formování fyzického i mentálního
rozkvětu našich potomků. A to nejen pravidelné denní činnosti, nýbrž i práci dětí
v zájmových kroužcích, školkou pořádané kulturní a společenské akce, v neposlední
řadě také například sportovní podniky mimo prostory mateřské školy. Chtěl jsem, aby
shlédnutí následně vytvořeného prezentačního videopořadu a prezentace v programu
PowerPoint z pořízených videonahrávek a fotografií přispělo rodičům umístěných dětí,
i rodičům rozhodujícím se kam umístit svoje dítě k vytvoření si představy o tom, jak
je/bude o jejich potomky postaráno a zda práce pedagogů s dětmi odpovídá jejich
představě o výchově.
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8. Použité technické prostředky
Digitální HD videokamera PANASONIC HDC-SD60

Samotnému filmování předcházel výběr a koupě vhodné videokamery. Základní
požadavky, které jsem si u přístroje stanovil:
-ukládání záznamu ve formátu Full-HD a výhradně na SD (Secure digital)
paměťové karty, bez vnitřní paměti v přístroji
Při ukládání záznamu do vnitřní paměti přístroje je potřebný při kopírování do PC
příslušný kabel, kdežto SD kartu jsem pouze vyjmul z přístroje, zasunul do čtečky
paměťových karet v notebooku a kopírování mohlo začít. Zakoupený přístroj poskytuje
možnost ukládání záznamu na paměťové karty typu SD (Secure Digital) / SDHC
(Secure Digital High Capacity) / SDXC (Secure Digital eXtended Capacity).
-kvalitní optická stabilizace obrazu
Většinu záběrů jsem sice pořizoval s přístrojem na stativu. Vyskytly se však i situace,
kdy se například rozměrný stativ nevešel do prostoru a bylo nutné držet kameru při
filmování v ruce. Bez kvalitní stabilizace obrazu by byly záběry roztřesené. Použitý
přístroj disponuje velmi kvalitní optickou stabilizací O.I.S.
-clonové číslo objektivu nižší jak 2.0.
Čím nižší clonové číslo objektivu, tím větší světelnost objektivu, tím více světla projde
skrze optické členy a dopadne na snímač, tím v horších světelných podmínkách je
přístroj schopen záznam pořizovat. Použitý přístroj disponuje clonovým číslem
v rozsahu f/1.8-3,3.
-transfokace - přibližování či vzdalování se k/od natáčeného objektu (ZOOM)
v rozsahu min. 25x.
Budova mateřské školy je obehnána vysokým dřevěným plotem. Proto při filmování
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celého areálu mateřské školy jsem musel záběr pořizovat z „ptačí perspektivy“,
z balkónu nejvyššího patra panelového domu stojícího nedaleko budovy školky.
Vzhledem k vzdálenosti od snímané scény byla potřeba možnosti jejího značného
přiblížení nutností.

stativ Manfrotto 190B (tripod) s dvoucestnou micro kapalinovou

hlavou

Manfrotto 128RC

Jedná se o kvalitní, kovový 160 cm vysoký, stabilní tripod s pevnou aretací (šroubením)
vysunutých částí nohou, s dvěma úhly roztažení nohou.
Hlava umožňuje otáčení v azimutu 360° a náklon -60° +90°. Součástí hlavy je
rychloupínací destička 200PL-14, která se upevní (šroubením) na videokameru a
umožňuje její bleskové připevnění a sejmutí ke/ze stativu. To je důležité
například tehdy, potřebujeme-li při snímání rychle přejít do prostoru nebo do úhlu,
v němž by byl stativ překážkou. Zdlouhavým připevňováním nebo odnímáním bychom
ztratili kontinuitu záběrů a mohla by se podstatně změnit scéna, kterou jsme původně
začínali natáčet.
digitální fotoaparát OLYMPUS SP550-UZ
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digitální fotoaparát SAMSUNG WB650

digitální scanner CANON Lide

XD paměťová karta

9. Použité programové prostředky
-Pinnacle Studio 14 HD Ultimate Colection CZ (video)
-Microsoft Office PowerPoint 2007 (fotografie)
-Olympus Master (fotografie)
-Samsung Intelli studio (fotografie)
-Panasonic HD Writer 2.0 (fotografe a video)
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SDHS paměťová karta

10. Obsahový scénář
Obrazová složka, titulky

Zvuková složka

Červeno-modrý blank

Podbarvení

hudbou

Název „Mateřská škola SULANSKÉHO“

Křížek – „Země pohádek“

Mateřská škola SULANSKÉHO – oplocení Originál zvuk
školky z ulice Novomeského do ulice
Stříbrského
Titulek „V klínu ulic Novomeského a
Stříbrského“
Zadní trakt budovy školky vně pozemku

Originál zvuk

Titulek „Dnes je ve školce nějak ticho“.
Vstupní branka oplocení školky a plynulý Originál zvuk
průchod obrazu brankou
Titulek „Vstupte, prosím . . . “
Záběr na vstupní portál budovy školky

Originál zvuk

Záběr na skluzavku a houpacího koně Originál zvuk
v zadním traktu areálu
Záběr do šatny s dětmi

Originál zvuk

Titulek „Jestlipak už na mě čeká Pepík,
Anička . . . „
Záběr na mávající děti ve třídě

Děti volají „Ahoj“
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Ladislav

Záběr na hrající si chlapce

Originál zvuk

Titulek „Rozhýbání klučičí“
Záběr na hrající si děvčata

Originál zvuk

Titulek „Rozhýbání holčičí“
Záběr na ranní cvičení dětí v tělocvičně
Titulek „V zdravém těle zdravý duch – ranní
cvičení“
Záběr na cvičení ve stoje

Pokyny paní učitelky

Záběr na cvičení v leže

Pokyny paní učitelky

Záběr na cvičení ve stoje

Pokyny paní učitelky

Záběr na cvičení v leže

Pokyny paní učitelky

Svačina
Záběr na učitelky a děti u stolečků
Titulek „Lehké ranní posilnění, ať bříško
hladné není“
Záběr na svačící děti

Podbarvení hudbou utichá

Záběr na nastupující a zpívající děti u klavíru Originál zvuk - zpěv dětí
v herně
Titulek „Moc rádi zpíváme“
Záběr na zpívající děti

Originál zvuk –zpěv dětí
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Záběr na děti hrající si venku na zahradě

Originál zvuk

Titulek „ Nejraději máme pohyb venku“
Záběr na děti hrající si na pískovišti

Originál zvuk

Záběr na děti hrající si v zahradním domečku

Originál zvuk

Záběr na děti skákající na trampolíně

Originál zvuk

Titulek „Čerstvý vzduch nám prospívá“
Oběd - záběr na děti u stolečku, učitelky Originál zvuk
nalévají polévku
Titulek „Venku vyhládne, obídek zaplní Originál zvuk
bříška“
Záběr na děti přinášející si hlavní jídlo

Originál

zvuk-cinkání

příborů,

zvuk-cinkání

příborů,

talířů
Záběr na děti odnášející prázdné talíře

Originál
talířů

Záběr na děti odpočívající na lehátkách – od Originál zvuk-uklidňující hudba
nohou 1
Titulek „Při chvilce odpočinku, myslím třeba
. . . na maminku“
Záběr na děti odpočívající na lehátkách – od Originál zvuk -uklidňující hudba
nohou 2
Záběr na děti odpočívající na lehátkách – od Originál zvuk-uklidňující hudba
hlavy
Modrý

blank

–

vpravo

v rohu

fotka

keramických výrobků
Název „Keramika“
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Záběr na paní učitelku vysvětlující obsah Tišší podbarvení hudbou - Jakub
dnešní výuky

Smolík „Popelky“

Titulek „ Hlína nemusí být jen na kolenou“

Pokyny paní učitelky

Záběr na paní učitelku porcující keramickou Originál zvuk
hlínu
Záběr na děti válcující placičku z hlíny

Originál zvuk

Záběr na chlapce vykrajujícího podle šablony

Originál zvuk

Záběr na chlapce a pomáhajícího vychovatele

Originál zvuk

Titulek „Občas je potřeba pomoci“
Záběr na dítě zdobícího hliněný výrobek - Originál zvuk
kapříka
Titulek

„Ozdobíme

každý podle

svého

vkusu“
Záběr na paní učitelku pomáhající s výrobkem

Originál zvuk

Záběr na dítě malujícího kapříka barvičkami

Originál zvuk

Titulek „I kapřík může hrát všemi barvami“
Záběr na nabarveného kapříka před vypálením Zesilující podbarvení hudbou
v peci
Titulek „I kapřík může hrát všemi barvami“
Záběr na vypalovací keramickou pec
Titulek „Vypalovací pec – sem nesmíme!“
Záběr na hotový výrobek z keramiky
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Záběr na více hotových výrobků pohromadě
Titulek „Už je to uděláno, už je to hotovo“
Záběr na jiný výrobek z keramiky
Titulek „S kapříky nekončíme, umíme toho
víc“
4x záběr na různé výrobky z keramiky

U posledního záběru podbarvení
hudbou končí

Modrý blank – v pravém horním rohu vlajka
Anglie
Název „ Angličtina“
Záběr na výuku angličtiny – vítání

Originál zvuk

Titulek „ Kolik řečí znáš, …“
Záběr na výuku angličtiny – představování

Originál zvuk

Titulek “Cizí řeč nám není cizí“
Záběr na výuku angličtiny – procvičování Originál zvuk
slovíček
Modrý blank – v pravém horním rohu obrázek
flétniček
Název „Flétnička“
Záběr na nastupující recitující děti

Orifginál

Titulek „Veselé pískání, zdravé dýchání“

zúčastněných

Záběr na děti hrající na flétny

Originál zvuk - hra na flétny

Titulek „Někdy nám to ještě neladí“
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zvuk

-

recitace

Pohled na zasněženou školku z balkónu Originál zvuk - fujavice
protějšího panelového domu při sněžení
Titulek „Přišel k nám bílý kůň, zalehl nám
celý dvůr“
Záběr na děti na procházce zasněženým Originál zvuk
sídlištěm
Titulek „My se ale zimy nebojíme“
Záběr na děti na procházce zasněženým Originál zvuk
sídlištěm
Záběr na pozvánku na besídku
Pohled na zasněženou budovu školky ze Originál zvuk - sněžení
středu zahrady
Titulek „Za okny vrcholí přípravy“
Záběr na stoly s dobrotami pro děti
Záběr

na

rodiče

očekávající

začátek
Uvítací proslov učitelky

představení besídky

Originál zvuk -zpěv dětí

Záběr na vystoupení dětí v maskách

Originál zvuk - zpěv dětí

Záběr na vystoupení dětí v maskách

Originál zvuk

Záběr na děti hodující po besídce 1
Titulek „Sladkou odměnu si zasloužíme“

Originál zvuk

Záběr na děti hodující po besídce 2
Titulek „Sladkou odměnu si zasloužíme“
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Modrý blank – v pravém horním rohu fotka
nafukovacího hradu
Titulek: „Na zimu už ani nepomyslíme“
Záběr na děti skákající na nafukovacím hradu

Originál zvuk¨

Titulek „Je jaro, přijela pouť“
Záběr na taneček dětí v maskách

Originál zvuk

Záběr paní učitelky v maskách

Originál zvuk

Záběr na soutěžící děti

Originál zvuk

Titulek „Jsme soutěživí, jsme hraví“
Záběr na soutěžící děti

Originál zvuk

Záběr na odměny pro děti za výkony

Originál zvuk

Titulek „Odměny za splněné úkoly“
Záběr na rodiče opékající špekáčky

Originál zvuk

Titulek „Opékání špekáčků zbylo na rodiče“
Pozadí fotka olympijské vlajky
Titulek „Dětské olympijské hry“
Záběr na paní učitelku vítající účastníky Originál zvuk-uvítací řeč učitelky
olympiády
Záběr na paní učitelku při diskusi s dětmi

Diskuse učitelka-děti

Záběr na příchod olympijského průvodu

Uvítací řeč učitelky

Záběr na zapálení olympijského ohně

Originál zvuk

Záběr na vzplanuvší olympijský oheň

Originál zvuk - potlesk
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Olympiáda zahájena – Záběr na děti a učitelky Zpěv dětí, hraje vlastní hudba hymna „Není nutno, aby bylo
přímo veselo“
Záběr na disciplínu skok z místa

Podbarvení hudbou zesiluje, Jakub

Titulek „Soutěžíme v duchu fair-play“

Smolík – „Popelky“

Záběr na děti hrající fotbal

Originál zvuk

Záběr na disciplínu hod míčkem

Originál zvuk

Záběr na disciplínu běh

Originál zvuk

Záběr na disciplínu slalom s míčem

Originál zvuk

Záběr na disciplínu hod oštěpem

Originál zvuk

Záběr na disciplínu jízda na dřevěném koni

Originál zvuk

Záběr na trojskok z místa

Originál zvuk
Podbarvení hudbou končí

Olympiáda končí - záběr na všechny účastníky Proslov paní učitelky
olympiády
Titulek „Vyhlášení vítězů“
Záběr na medaile a odměny
Záběr na vyhlašování vítězů, nastupují na Paní učitelka vyhlašuje vítěze
stupně vítězů
Záběr na stupně vítězů s maskotem-šaškem

Originál zvuk

Záběr na paní učitelky

Originál zvuk -Pokřik
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Záběr na účastníky olympiády

Zpěv dětí, hraje vlastní hymna

Titulek „Nikdo není poražený a to se cení“

„Není nutno, aby bylo přímo
veselo“

Modrý blank
Název „Šerpování-rozloučení s předškoláky “
Záběr

na

učitelky

předávají

Podbarvení hudbou začíná – Jakub

šerpy Smolík „Říkej mi táto“

předškolákům 1
Titulek „Čas bezstarostných her končí“
Záběr

na

učitelky

předávající

šerpy

předávající

šerpy

předškolákům 2
Záběr

na

učitelky

předškolákům 3
Detailní záběr na děti se šerpami
Titulek „Po prázdninách zasedneme do
školních lavic“
Červeno-modrý blank
Závěrečné titulky

Podbarvení hudbou končí

Technický scénář - příloha č. 4
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11. Denní režim a postřehy pro natáčení jednotlivých scén
11.1 Uvedení do časoprostoru
První obrazové seznámení s objektem je zprostředkováno záběry z ulice na přední část
budovy částečně zakrytou neprůhledným oplocením vpředu. Pohledem na zadní část
přes drátěné oplocení a pohledem na budovu z prostor zahrady. I když je budova školky
součástí velkoměstské aglomerace, je okolní zeleň domovem, útočištěm mnoha
zpěváčků z ptačí říše. Ač je videopořad podbarven písničkami s dětskou tématikou,
určité scény zpěv ptactva dokresluje. Během dne jsou však před zraky lidí skrytí,
zamlklí, nebo jejich zpěv přehluší všudypřítomný hluk vozidel. Proto bylo potřeba si
přivstat, zaujmout polohu tak, aby si zvířata na moji přítomnost zvykla a audiostopa
záběru obsahovala dostatek použitelného jejich hlasu.

11.2 Ranní scházení a rozehřívání dětí
Po příchodu do třídy se děti shlukují podle pohlaví. Chlapci bojují plastovými vojáky a
nestvůrami, závodí s vozidly, děvčata se většinou věnují kreslení a vystřihování
z papíru. Děti se scházejí časně ráno, kdy ještě do místnosti nedoléhá dostatek denního
světla

rozměrnými

okny.

Nedostatek světla jsem řešil
přisvětlením

zářivkovým

stropním osvětlením. Zde se
ukázal

problém

s různým

zabarvením (bílým a nažloutlým) světla zářivek, když některé ze světel zhaslo. Kamera
reagovala nejen na změnu intenzity osvětlení, ale i na změnu barvy světla a změnila
barevný tón obrazu. Bylo tudíž nutné v přístroji při každém záběru opětovně nastavit
optimální vyvážení bílé barvy.
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11.3 Svačina
Školka se otevírá v 06:30 hodin a již v tu dobu sem děti přicházejí. Málo které z nich
tak časně ráno doma snídá. V devět hodin je proto pro ně, a samozřejmě nejen pro ně,
připravena zdravá svačinka. Pokud je dítě z domova již nasycené, rodiče o tom paní
učitelky spraví a porce se dítěti upraví, popřípadě
dostane jen ovoce. Zde při natáčení nenastal žádný
problém, děti nepobíhaly, osvětlení bylo stabilní,
v zimních měsících bylo občas ještě nutné
přisvětlení umělým elektrickým osvětlením.
11.4 Činnost ve skupinách dle rámcového plánu
Zde je činnost velmi různorodá. Obsahuje všechny možné obory lidské činnosti a
života. Od kreslení, manuální výroby různých
předmětů, hudební a taneční výchovy, vzdělávání
předškoláků. Činnosti se provádějí převážně
skupinově, v určitých případech individuálně
s ohledem na pohlaví dětí, jejich věk, mentální
vyzrálost, zručnost i záliby. Při výukových a poznávacích programech se přihlíží i k
ročnímu období a s tím spojenými činnostmi, použitým materiálem - květiny, listy,
kaštany, šišky ), písněmi, rostlinami, národními zvyklostmi a pod. Natáčení probíhalo
bezproblémově. Děti pracují většinou v sedě u stolečků, nebo na zemi. Jen při taneční a
pohybové výchově bylo potřeba panoramaticky pohybovat kamerou. Vzhledem k dobře
rozprostřenému osvětlení místnosti byly snímané děti dobře nasvětlené, netvořily se
stíny.
11.5 Pobyt venku, řízená činnost (v závislosti na přízni počasí)
Pokud to počasí dovolí, dopřávají paní učitelky dětem pobyt venku celoročně. Ať už při
hraní na zahradě školky, při poznávacích procházkách okolí, blízkého lesa, nebo
v zimních měsících při sáňkování a bobování na nedalekém kopci. Děti jsou velmi živé
bytosti, na jednom místě příliš dlouho nevydrží, proto jsem musel při natáčení díky
jejich neustálému pohybu čelit problému s odlesky slunečních paprsků, v zimním
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období od sněhové pokrývky, v letním období od vodní hladiny, neboť jsem neměl
příslušný polarizační filtr, který by tyto nežádoucí prvek v záběru eliminoval.

11.6 Oběd
Po pobytu venku vždy vyhládne. Ať je na dětské tělo při činnostech vyvíjena zvýšená
fyzická zátěž běháním, skákáním, lezením, plaváním, jízdou na saních a bobech, nebo
jen relaxuje na vycházkách při poznávání svojí obce a
přírody, vždy si organismus řekne o jídlo. Nejen oběd,
ale celodenní strava pro děti je vždy vyvážená a
hodnotná po stránce kalorické i po stránce obsahu
minerálů a vitamínů, podporujících jejich zdravý vývoj
a růst. Zde jsem pořizoval jak statické záběry sedících
dětí, tak jejich pohyb při přinášení stravy a odnášení talířů. Záběry bylo nutné několikrát
opakovat z důvodu tvořících se stínů při procházení dětí před okny.
11.7 Odpočinek na lehátku, spánek
Po jídle je zhruba 90 minut vyhrazeno odpočinku a spánku v pyžamku na lehátku. Při
poslechu uklidňující hudby tělo stráví přijatou potravu a načerpá novou energii.
Spánku se však neoddávají děti v posledním
roce

před

nástupem

povinné

školní

docházky a děti s jejím odkladem. Těm se
snaží jejich organismus připravovat na
pobyt v základní škole, kde již spánek po
obědě není umožněn. Předškoláci stráví
přibližně dvacet minut v oděvu na lehátku, následují hygienické úkony a poté absolvují
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speciálně pro ně přizpůsobený asi čtyřicetiminutový program, při němž se učí
samostatnosti, dovednostem a návykům v jejich věku a následně ve školském zařízení
potřebným i nezbytným. Následuje svačinka a volné aktivity bez řízení, pouze pod
dohledem učitelek.
Ostatní děti po probuzení čeká hygienická očista, svačinka a na rozdíl od předškoláků
už jen volné aktivity. Nejjednodušší a nejklidnější natáčení pro mě bylo v době uléhání
a spánku dětí, které po denních aktivitách a obědě byly unavené, klidné, nehlučné. Při
počátečním zájmu o kameru nakonec usnuly všechny. Přispěly k tomu i tóny příjemné
melodie, znějící z přehrávače. V té době musela být částečně zastíněná okna, aby silné
denní světlo při odpočinku a spánku děti nerušilo a ze stejného důvodu nebylo možné
použít umělé přisvícení. Zde jsem raději použil manuální ovládání kamery, neboť
v automatickém režimu při švenku po místnosti se podstatně měnila kvalita obrazu
vlivem reakce kamery na odlesk slunečních paprsků procházejících do místnosti
mezerami mezi nedoléhajícími lamelami okenních žaluzií.
11.8 Volné hry, pobyt na zahradě
Děti jsou nejraději, když nikdo neřídí jejich činnost a nejlépe, když jsou ponechány
zcela bez dozoru. To však není možné ani v rodině a už vůbec ne v předškolním
zařízení.

Nicméně po denní, řízené, výchovné činnosti dětí je jim v odpoledních

hodinách umožněno samostatně, svobodně se rozhodnout jakou formu zábavy si sami
zvolí. Samozřejmě pod dohledem pedagogických pracovníků, v rámci bezpečnosti a
ochrany jejich zdraví a s přispěním pomoci a rady, pokud o ni dítě požádá. Dětem jsou
poskytnuty podmínky a prostředky pro realizaci jejich vlastních aktivit. Teprve při
volných hrách bylo možné pozorovat děti v jejich naprosté přirozenosti.

Zde se

maximálně projevoval psychický i fyzický stav dítěte, jeho aktivita i pasivita, záliby,
tvořivost i například agresivita.
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11.9 Zájmové kroužky
Kromě volné zábavy mohou děti rozvíjet svoje vlohy a záliby v mnohých zájmových
kroužcích - Keramika, Zpívání s Kačkou, Angličtina, Flétna, Plavání, Dětské cvičení,
Výtvarný ateliér, Šikovné ručičky, Taneční kurz, Indiáni, Jóga, Muzikoterapie. Účast se
neomezuje pouze na děti, ale v případě zájmu si například v kroužku Keramiky, Jógy a
Výtvarného ateliéru mohou s dětmi porovnat svoje schopnosti i rodiče.

Nezřídka se stává, že po prvním pololetí práce dítěte v určitém kroužku, kam jej umístí
rodiče s představou, že právě tato činnost bude naplňovat jeho potřeby a zájmy, dítě
kroužek na doporučení učitelek změní. I já jsem měl možnost během roku natáčení
pozorovat nudu a nezájem některých dětí o práci v určitém kroužku a jejich okamžitý
obrat k aktivitě při změně činnosti. Zatímco v předešlých aktivitách byl kamerou
zabírán rozsáhlejší prostor, při natáčení práce v zájmových kroužcích se natáčení
odehrávalo v detailech.
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12. Závěr
Pořizování fotografického a video materiálu v dětské komunitě k vytvoření pořadu
trvalo celý školní rok. Od nástupu v měsíci září až do rozloučení v měsíci červnu. Na
začátku, kdy byly děti zvyklé na občasné focení některou z pedagogických pracovnic,
přesto, že mě znaly, se před kamerou a fotoaparátem schovávaly. Později si zvykly,
snažily se spolupracovat a předvádět se, až nakonec ztratily o kameru zájem a tvářily se
zcela přirozeně.
Pro záběry budovy školky a dětí na zahradě z ptačí perspektivy jsem vzhledem
k absenci nějaké volně přístupné vyhlídkové věže nebo přírodní vyvýšeniny musel
vybrat optimálně umístěný balón bytu vysokého panelového domu v blízkosti a
přesvědčit jeho majitelku, že udělá dobrou věc, když mě nechá několikrát za rok
z balkónu natáčet. Nakonec se z nás stali přátele přes rozdílné pohlaví, věk a barvu
pleti.
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Příloha č. 3
Bohumil Němec
Steinerova 604/12
149 00 Praha 4 – Háje
nemec.bohumil@seznam.cz
tel. +420 728 307 488
V Praze 09. března 2011
Dotazník k Bc práci
Dobrý den,
jsem studentem Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, obor vychovatelství.
Vytvářím bakalářskou práci s názvem Mateřská škola – Sulanského (Prezentační videopořad), která se,
jak již název napovídá, týká života dětí v předškolním zařízení. Pořad představuje průřez celoroční
činností jedné mateřské školy v přibližně 20minutovém sestřihu. Součástí písemné části práce bude
průzkum v mateřských školách, vypracovaný na základě vašich odpovědí na otázky v přiloženém
dotazníku. Chci vás proto touto formou požádat o vyplnění/doplnění odpovědí na položené otázky a
zaslání dotazníku obratem zpět na moji e-mailovou adresu.
S poděkováním a přáním pěkného dne,
Bohumil Němec
OTÁZKY
1) Využívá vaše předškolní zařízení k výuce výpočetní techniku?
ANO
NE
2) Využíváte k propagaci vašeho předškolního zařízení prezentační videopořad?
ANO
NE
- Měli byste zájem o tento způsob propagace?
ANO
NE
3) Jakou formu prezentace předškolního zařízení využíváte?
VIDEOPOŘAD
JAKOU?
JINOU

WEB

(Lze zaškrtnout i více variant)
TISK

4) Počet pracovníků vašeho pedagogického kolektivu?
Z toho mužů?
Pokud 0, uvítali byste jejich přítomnost ?
5) Jaký je, dle vašeho názoru, důvod absence mužů mezi pedagogy MŠ?
Název a adresa vašeho zařízení

Dotazník uložit – otevřít – doplnit - uložit - odeslat.
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NÁSTĚNKA

ANO
NE

Příloha č. 4
Číslo
záběru

1.

2.

3.

4.

5.

Obrazová složka

Technický scénář
Pohyb – pozice kamery

Zvuková složka
Podbarvení hudbou: Ladislav
Křížek – Země pohádek od 10
vteřiny

Obraz 1
Červeno-modrý blank, přechod zesílit
nebo zeslabit
Pozvolné roztmívání titulku
„Mateřská škola – Sulanského“
Obraz 2 – Uvedení do časoprostoru
C: Záběr na dřevěné oplocení a přední
stranu budovy přes oplocení
Titulek: „V klínu ulic Novomeského
a Stříbrského“

Statický záběr

Obraz 3 – Zadní trakt budovy školky
D: Zajíc v trávě, přechod prolnutím na
pohled na budovu školky
Titulek: „Dnes je ve školce nějak
ticho“

Plynulá transfokace oddálení od detailu
zajíce, poté plynulý pohyb zprava doleva

Obraz 4 – Vstupní branka do areálu
školky
C: Pohled na vstupní branku oplocení
areálu, plynulé prolnutí do obrazu 5
Titulek: „Vstupte, prosím . . . „

Plynulá transfokace přiblížení až skrze
otevřenou branku

Obraz 5 – Pohled na vstupní portál
budovy školky
VC: Pohled ze středu zahrady na
budovu. Prolnutí do obrazu 6

Statický záběr. Kamera stojí uprostřed
zahrady

Délka
záběru
15“

6“

18“

14“

5“
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6.

7.

8.

Obraz 6 - Skluzavka a houpací kůň
C: Celkový záběr na zahradu v zadním
traktu areálu. Prolnutí do obrazu 7
Obraz 7 – Šatna s dětmi
C: Celkový záběr na šatnu s rodiči a
převlékajícími se dětmi. Prolnutí do
obrazu 8
Titulek: „Jestlipak už na mě čeká
Pepík, Anička . . . “
Obraz 8 – Mávání dětí
D: Mávání dětí na kameru v herně.
Prolnutí do záběru 9

Statický záběr na travnatou zahradu. Kamera Hudba pozvolna zeslabuje,
na kopci u panelového domu
zůstává na pozadí

5“

Statický záběr na šatnu. Kamera leží na
poličce u dveří třídy

Originál zvuk-hlučící děti

6“

Statický záběr. Pohled na mávající děti
v herně. Kamera v rohu místnosti, za zády
okna

Originál zvuk-děti volají „Ahoj“

5“

9.

D: Hraní chlapců s autodráhou
Plynulé prolnutí na totožný záběr 10
z jiné pozice kamery
Titulek: „Rozhýbání klučičí“ –
prolíná do obrazu 10

Statický záběr na chlapce hrající si
s autodráhou. Kamera u vstupu do
tělocvičny, poté u okna.

Hudba zesiluje
Originál zvuk – hlučící děti

4“

10.

D: Hraní chlapců s autodráhou
Prolnutí do záběru 11

Statický záběr na děvčata u stolu. Kamera u
okna

Originál zvuk – hlučící děti

4“

11.

D: Děvčata vystřihují z papíru
prostírání Titulek: „Rozhýbání
holčičí“
Plynulé prolnutí do obrazu 9

Statický záběr
Kamera u okna

Originál zvuk – hlučící děti

5"
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12.

Obraz 9 – Ranní cvičení ve stoje
Titulek: „V zdravém těle zdravý
duch-ranní cvičení Prolnutí až do
záběru 14

Statický záběr
Kamera u okna

Originál zvuk – pokyny paní
učitelky

6“

13.

C: Ranní cvičení ve stoje
Prolnutí do záběru 14

Statický záběr
Kamera stojí u okna

Originál zvuk – pokyny paní
učitelky

8“

14.

C: Ranní cvičení v leže - bicykl
Prolnutí do záběru 15

Statický záběr
Kamera stojí u protějšího okna

Originál zvuk – pokyny paní
učitelky

5“

15.

C: Ranní cvičení ve stoje -běh
Prolnutí do záběru 16

Statický záběr
Kamera stojí u protějšího okna

Originál zvuk – pokyny paní
učitelky

6“

16.

C: Ranní cvičení v leže – plavání
Prolnutí do obrazu 10

Statický záběr
Kamera stojí u protějšího okna

Originál zvuk – pokyny paní
učitelky

10“

Statický záběr
Kamera u okna

Originál zvuk – učitelky počítají

4“

Statický záběr
Kamera u okna

Originál zvuk – hlučení dětí
Hudba utichá

9“

Statický záběr
Kamera u dveří umývárny

Originál zvuk – zpěv dětí

30“

17.

18.

19.

Obraz 10 – Svačina
C: Počítání dětí u svačiny
Titulek: „Po cvičení posilnění, ať
bříško hladné není“ – prolíná do
záběru 18
D: Děti svačí u stolu
Přechod setřít doleva
Obraz 11 – Zpívání u klavíru
C: Děti nastupují do půlkruhu, přitom
zpívají
Titulek: „Moc rádi zpíváme“
Prolnutí do záběru 20
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D,C: Zpívání u klavíru.
Detail paní učitelky, poté oddálení na
celou tělocvičnu
Prolnutí na obraz 12

Kamera u dveří umývárny
Plynulá transfokace – oddálení od klavíru

Originál zvuk – zpěv dětí

33“

Obraz 12 – Jsme venku
PD: Chlapci hrají fotbal
Titulek: „Nejraději ale máme pohyb
venku“ - prolíná do záběru 22
Prolnutí na záběr 22

Kamera sleduje hráče s míčem
Kamera stojí uprostřed zahrady

Originál zvuk – křik dětí

6“

22.

D: Děti si hrají na pískovišti
Prolnutí na záběr 23

Statický záběr
Kamera stojí uprostřed zahrady

Originál zvuk – křik dětí

4“

23.

C:/D: Děti si hrají v zahradním
domečku
Prolnutí na záběr 24

Plynulá transfokace přiblížení na děti v
domečku
Kamera stojí uprostřed zahrady

Originál zvuk – křik dětí

9“

24.

C: Děti skáčou na trampolíně
Titulek: „Čerstvý vzduch nám
prospívá“ Prolnutí na obraz 13

Statický záběr na děti na trampolíně
Kamera stojí 3m od chodníku

Originál zvuk – křik dětí

5“

Statický záběr na myjící se děti
Kamera stojí u sprchy

Originál zvuk – hlučení dětí

5“

Plynulá transfokace - oddálení od paní
učitelky

Originál zvuk – hlučení dětí

11“

20.

21.

25.

26.

Obraz 13 – Oběd
PC: Děti se myjí v umývárně
Titulek: „Čistota půl zdraví“
Prolnutí na záběr 26
D:/C: Paní učitelka nalévá polévku
Titulek: „Venku vyhládne, obídek
zaplní bříška“
Prolnutí na záběr 27
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27.

D: Děti si přinášejí hlavní jídlo a jedí
Prolnutí na záběr 28

Kamera sleduje dítě s jídlem od výdeje ke
stolu

16“

28.

PD: Děti odnášejí talíře
Přechod – setřít do středu

Plynulá transfokace - přiblížení na výdejní
okno

15“

Obraz 14 – Odpočinek po obědě
PD: Děti odpočívají/spící na lehátkách
Titulek: „Při chvilce odpočinku
myslím třeba … na maminku“ –
prolíná do záběru 30
Prolnutí do záběru 30

Plynulý švenk zleva doprava na spící děti od
nohou
Kamera uprostřed místnosti

PD: Děti odpočívající/spící na
lehátkách
Prolnutí do záběru 31
PD: Děti odpočívající/spící na
lehátkách
Přechod zeslabit/zesílit do obrazu 15

Statický záběr na děti na lehátkách od nohou
Kamera stojí uprostřed místnosti

29.

30.
31.

32.

33.

Statický záběr na děti na lehátkách od hlav
Kamera stojí u okna

Originál zvuk – uspávací hudba

11“
Originál zvuk - utichá uspávací
hudba

Obraz 15
Modrý blank
Titulek: „Keramika“
Obraz v obraze – pravý horní roh foto
keramických panáčků
Prolnutí do záběru 33
PC: Paní učitelka vysvětluje dnešní
program kroužku keramiky
Titulek: „Hlína nemusí být jen na
kolenou“

10“

4“

5“

Statický záběr na studio keramiky
Kamera stojí před oknem
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Originál zvuk – paní učitelka
vysvětluje
Podbarvení hudbou: Jakub
Smolík - Popelky

7“

Prolnutí do záběru 34
PD: Paní učitelka porcuje keramickou
hlínu
Prolnutí do záběru 35

Statický záběr na paní učitelku
Kamera stojí ve vstupních dveřích

35.

PC:Děti válcují hlínu do placičky
Prolnutí do záběru 36

Statický záběr na děti od čela pracovního
stolu

7“

36.

D: Chlapec vykrajuje podle předlohy
Prolnutí na záběr 37

Statický záběr na chlapce od středu řady
stolů

4“

37.

PD:Pomoc s vykrojením
Titulek: „Občas je potřeba pomoci“
Prolnutí na záběr 38

Statický záběr na odstraňování přebytečné
hlíny
Kamera stojí u vchodových dveří

7“

38.

D:Dítě zdobí kapříka
Titulek: „Ozdobíme každý podle
svého vkusu“
Střih na záběr 39

Statický detailní záběr na ruce dítěte
Kamera stojí na stole

5“

39.

D: Paní učitelka namáčí kapříka do
podkladové barvy
Střih na záběr 40

Statický detailní záběr na ruce paní učitelky
Kamera stojí na stole

4“

40.

D: Malujeme kapříka barvičkami
Střih na obraz 16

Statický pohled na chlapce malujícího
kapříka
Kamera stojí na stole

4“

34.

41.

Obraz 16 – Vybarvený kapřík
D: Namalovaný kapřík před vypálením
na zemi Titulek: „I kapřík může hrát
všemi barvami“

Statický detailní záběr
Kamera stojí na zemi
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Originál zvuk – povídání dětí

Podbarvení hudbou zesílí

5“

4“

Střih na obraz 17
Obraz 17 – Vypalovací pec
D: Pohled na otevřenou vypalovací pec
Titulek: „Vypalovací pec-sem
nesmíme!“
Střih na obraz 18

Statický záběr
Kamera uprostřed místnosti před pecí

4“

Obraz 18
D: Pohled na již vypáleného kapříka
na zemi
Střih na záběr 44

Statický záběr
Kamera stojí na zemi

4“

44.

D: Pohled na více hotových kapříků
pohromadě na zemi
Titulek: „Už je to uděláno, už je to
hotovo“
Střih na záběr 45

Statický záběr
Kamera stojí na zemi

4“

45.

D: Pohled na žlutý keramický květ na
zemi
Titulek: „S kapříky nekončíme,
umíme toho víc“- prolíná do záběru 47
Střih na záběr 46

Statický záběr
Kamera stojí na zemi

4“

46.

D: Pohled na hnědou keramickou sovu
na zemi
Střih na záběr 47

Statický záběr
Kamera stojí na zemi

4“

47.

D: Pohled na keramický strom
Střih na záběr 48

Statický záběr
Kamera stojí na zemi

4“

48.

D: Pohled na keramickou postavu

Statický záběr

42.

43.

Podbarvení hudbou končí
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4“

Kamera stojí na zemi
49.

Obraz 21
Modrý blank
Titulek: „Angličtina “
Obraz v obraze – pravý horní roh
vlajka Anglie
Prolnutí na záběr 50

5“

50.

C: Pohled na vítající se děti
Titulek: „Kolik řečí znáš, . . .“
Prolnutí na záběr 51

Statický záběr od okna
Kamera u okna naproti dveřím

Originál zvuk- anglická
konverzace

18“

51.

C:Pohled na výuku angličtinypředstavování dětí
Titulek: „Cizí řeč nám není cizí“
Prolnutí na záběr 52

Statický záběr od okna
Kamera u okna naproti dveřím

Originál zvuk - anglická
konverzace

19“

52

C: Pohled na výuku angličtiny-výuka
barev
Přechod zesílit nebo zeslabit na obr. 22

Kamera u okna naproti dveřím - sleduje
učitelku po místnosti

Originál zvuk – anglická
konverzace

16“

53.

54.

Obraz 22
Modrý blank
Titulek: „Flétnička“
Obraz v obraze – pravý horní roh
obrázek flétniček
Prolnutí na záběr 54
PD: Pohled na děti nastupující k hraní
Titulek: „Veselé pískání, zdravé
dýchání“
Prolnutí na záběr 55

5“

Kamera sleduje nastupující děti do půlkruhu
- švenk zleva doprava od okna vstupních
dveří
Kamera stojí uprostřed místnosti
55

Originál zvuk - děti přednášejí
básničku

18“

C: Pohled na děti hrající na flétny
Titulek: „Někdy nám to ještě neladí“
Přechod zesílit nebo zeslabit na obraz
23

Statický záběr
Kamera stojí uprostřed místnosti

Originál zvuk – děti hrají na
flétny

17“

Obraz 23 – Zasněžená školka
C: Pohled z ptačí perspektivy na
zasněžený areál školky
Titulek: „Přišel k nám bílý kůň,
zalehl nám celý dvůr“
Prolnutí na záběr 57

Statický záběr
Kamera na balkoně panelového domu
naproti školce

Originál zvuk – fujavice

5“

57.

PD: Pohled na děti na procházce
zasněženým sídlištěm
Titulek: „My se ale zimy nebojíme“prolíná do záběru 58
Prolnutí na záběr 58

Statický záběr
Kamera stojí 3m od chodníku vpravo

Originál zvuk – štěbetání dětí

10"

58.

PD: Pohled na děti na procházce
zasněženou alejí
Přechod zesílit nebo zeslabit na obraz
24

Statický záběr
Kamera stojí 5m od chodníku vpravo

Originál zvuk – štěbetání dětí

7“

59.

Obraz 24 – pozvánka na besídku
D: Pohled na pozvánku na vánoční
besídku
Setřít svisle ven na záběr 60

Statický záběr

60.

PC: Pohled na zasněženou budovu
školky ze zahrady
Titulek: „Za okny vrcholí přípravy“

Statický záběr

55.

56.

6“

Originál zvuk – sněžení

56

5“

61.

62.

63.

64.

65.

66.

Prolnutí na obraz 25
Obraz 25 – Vánoční besídka
PD: Pohled na stoly s pohoštěním
Prolnutí na záběr 62

Švenk zleva doprava
Kamera u okna vstupních dveří

Originál zvuk – uvítací proslov

13“

PD: Uvítání rodičů
Pohled na rodiče
Prolnutí na záběr 63

Švenk zleva doprava
Kamera stojí u žebřin

Originál zvuk – uvítací proslov
učitelky

15“

Obraz 26 – Vystoupení sněhuláci
PD: Pohled na děti v bílém oděvu
Prolnutí na obraz 27

Statický záběr
Kamera stojí u žebřin

Originál zvuk – zpěv dětí

33“

Obraz 27 – Vystoupení čerti
C: Pohled na vystoupení dětí
v maskách čerta
Prolnutí na obraz 28

Statický záběr od okna
Kamera stojí u žebřin

Originál zvuk – zpěv dětí

30“

Obraz 28 – Hostina dětí
D: Pohled na hodující děti
Titulek: „Sladkou odměnu si
zasloužíme“ – prolíná do záběru 66
Titulek prolínající do záběru 66
D: Pohled na hodující děti
Přechod zesílit nebo zeslabit na obraz
29

Statický záběr
Originál zvuk – hlučení dětí
Kamera stojí před oknem u dveří umývárny

6“

Mírný švenk zprava doleva, kamera sleduje
pohyb tanečníků

6“
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Originál zvuk – hlučení dětí

67.

Obraz 29
Modrý blank
Titulek: „Na zimu už ani
nepomyslíme“
Obraz v obraze – pravý horní roh
fotografie skákacího hradu
Prolnutí do obrazu 30

5“

Obraz 30– Trpasličí pouť
D: Pohled na děti skákající na
nafukovacím hradě
Titulek: „ Je jaro přijela pouť“
Prolnutí na záběr 69

Statický záběr
Kamera stojí u trampolíny

Originál zvuk – křik dětí, hudba

7“

69.

PD: Pohled na tančící dětské trpaslíky
Prolnutí na záběr 70

Švenk zprava doleva
Kamera stojí před vchodem do školky

Originál zvuk – křik dětí, hudba

10“

70.

D: Pohled na učitelky - trpaslíky
Prolnutí na záběr 71

Statický záběr

Originál zvuk – křik dětí, hudba

4“

71.

PD: Chůze na chůdách
Titulek. „Jsme soutěživí, jsme hraví“
Prolnutí na záběr 72

Statický záběr
Kamera stojí u skluzavky

Originál zvuk – hlučení dětí

10“

72.

D: Pohled na hod míčkem na cíl
Prolnutí na záběr 73

Statický záběr

Originál zvuk – hlučení dětí

10“

73.

C: Pohled na stolek s odměnami
Titulek: „Odměny za splněné úkoly“
Prolnutí na záběr 74

Statický záběr

Originál zvuk – hlučení dětí

5“

68.

58

74.

75.

D: Pohled na rodiče u ohně opékající
Statický záběr
špekáčky
Kamera stojí na obrubě pískoviště
Titulek: „Opékání špekáčků zbylo na
rodiče“
Přechod posun dolů na obraz 31

Originál zvuk – hluk, hudba

Obraz 31 – Pozadí fotografie školní
olympijské vlajky
Titulek: „Dětské olympijské hry“
Prolnutí na záběr 76

8“

4“

76.

PC: Paní učitelka vítá účastníky
olympiády
Prolnutí na záběr 77

Švenk zleva doprava
Kamera před dveřmi skladu hraček

Originál zvuk – uvítací řeč

7“

77.

PC: Poučení fair-play
Paní učitelka diskutuje s dětmi o fairplay
Prolnutí na záběr 78

Statický záběr
Kamera před dveřmi skladu hraček

Originál zvuk – diskuze s dětmi

11“

78.

C: Záběr na příchod olympijského
průvodu a maskota
Prolnutí na záběr 79

Pomalý švenk zleva doprava
Kamera před dveřmi skladu hraček

Originál zvuk – uvítací řeč

7“

79.

PD: Pohled na zapálení olympijského
ohně
Prolnutí na záběr 80

Statický záběr
Kamera uprostřed zahrady

Originál zvuk – řeč učitelky

6“

80.

D: Vzplanutí olympijského ohně
Prolnutí do záběru 81

Plynulá transfokace - přiblížení k ohni
Kamera uprostřed zahrady

Originál zvuk - potlesk

13“
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81.

82.

83.

PD: Olympiáda zahájená
Pohled na olympijskou vlajku a
účastníky
Střih na záběr 82

Plynulá transfokace oddálení od olympijské
vlajky a švenk shora dolů

Originál zvuk – vlastní hudba –
hymna „Není nutno, není nutno,
aby bylo přímo veselo“

8“

D: Pohled na zpívající účastníky
Přechod setřít do středu na obraz 32

Švenk zleva doprava na účastníky
olympiády

Originál zvuk – vlastní hudba hymna „Není nutno, není nutno,
aby bylo přímo veselo“

13“

Statický záběr

Podbarvení hudbou, hudba
zesiluje
Jakub Smolík – Popelky
Originál zvuk – povzbuzování
dětí
Originál zvuk – povzbuzování
dětí

7“

Obraz 32 – Sportoviště
D. Pohled na disciplínu skok z místa
Titulek: „Soutěžíme v duchu fairplay“
Prolnutí na záběr 84

84.

PC: Pohled na malé fotbalisty
Prolnutí na záběr 85

Kamera sleduje běžícího soutěžícího
s míčem
Švenk zleva doprava

85.

PD: Pohled na soutěžícího v hodu
míčkem
Prolnutí na záběr 86

Statický záběr

Originál zvuk – povzbuzování
dětí

6“

86.

PD: Pohled na běžící dětské
závodníky
Prolnutí na záběr 87

Švenk zleva doprava

Originál zvuk – povzbuzování
dětí

13“

87.

PD: Pohled na slalom s míčem
Prolnutí na záběr 88

Švenk zleva doprava

Originál zvuk – povzbuzování
dětí

88.

PD: Pohled na dětského oštěpaře
Prolnutí na záběr 89

Statický záběr
Kamera stojí na konci dopadiště

Originál zvuk – povzbuzování
dětí
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9“

7“
12“

89.

PD: Jízda na dřevěném koni
Prolnutí na záběr 90

Kamera sleduje jezdce na koních
Švenk zleva doprava a zpět

Originál zvuk – povzbuzování
dětí

14“

90.

PD: Pohled na soutěžícího v trojskoku
Prolnutí na obraz 33

Statický záběr

Podbarvení hudbou utichá

9“

Obraz 33 – Vyhlášení vítězů
D: Pohled na účastníky olympiády
Titulek: „Vyhlášení vítězů“
Prolnutí na záběr 92

Snímání kamerou za chůze

Originál zvuk – proslov paní
učitelky

20“

92.

D: Pohled na podnos s medailemi
Prolnutí na záběr 93

Statický záběr

Originál zvuk – paní učitelka

5“

93.

PD: Pohled na vyhlašování vítězů a
rozdávání medailí
Prolnutí na záběr 94

Mírný švenk vpravo i vlevo

Originál zvuk – potlesk a uznání

48“

94.

PD: Pohled na stupně vítězů
Prolnutí na záběr 95

Statický záběr
Kamera vpravo před stupni vítězů

Originál zvuk

4“

95.

PD: Provolání Olympijským hrám 3x
hurá
Prolnutí na záběr 96

Švenk zleva doprava

Originál zvuk – provolání

5“

96.

PC: Ukončení olympiády hymnou
Pohled na děti s medailemi
Titulek: „Nikdo není poražený a to
se cení“
Prolnutí na obraz 34

Snímání kamerou za chůze

Originál zvuk - olympijská
hymna „Není nutno, není nutno,
aby bylo přímo veselo“

35“

91.
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97.

Obraz 34 – Modrý blank
Titulek: „Šerpování – rozloučení s
předškoláky“
Prolnutí na obraz 98

98.

PC: Stužkování předškoláků
Pohled na nasazování šerp
Titulek: „Čas bezstarostných her
končí“
Prolnutí na obraz 99

Švenk zleva doprava
Kamera stojí uprostřed zahrady

9“

99.

D: Stužkování předškoláků
Pohled na nasazování šerp
Prolnutí na záběr 100

Plynulá transfokace – oddálení
Kamera stojí uprostřed zahrady

12“

100.

D: Pohled na oranžové šerpy na dětech
Titulek: „Po prázdninách zasedneme
do školních lavic“- prolíná do záběru
101
Střih na záběr 101

Statický záběr

10“

101.

PD: Společný pohled na loučící se
učitelky a předškoláky
Přechod zeslabit/zesílit na obraz 35

Švenk zprava doleva

9“

102.

Podbarvení hudbou, hudba
zesiluje
Jakub Smolík – „Říkej mi táto“

Obraz 35
Červeno-modrý blank
Závěrečné titulky
Ukončení přechod zeslabit zesílit

Podbarvení hudbou utichá

62

5“

31“

D
PD
VD
C
VC
MŠ

- detail
– polodetail
– velký detail
- celek
– velký celek
– mateřská škola

63

