
Projekt „Můj gympl“ 

Digitální vyprávění ze života školy 

Zadání: Vytvořte jedinečný krátký film, který můžete kromě 

promítání v rámci oslav 100. výročí založení naší školy 

využít i na svém maturitním plese, srazech třídy,  

jako odkaz budoucím generacím či jiným galaxiím,  

vzkaz generacím minulým… 

Obsah: místosběrný, časosběrný, lidosběrný dokument, 

vyprávění o škole, o třídě, o sobě v digitální podobě 

Forma: krátký film / video / animace / klip / dokument / koláž / 

kombinace různých technik 

Délka: ideálně 1–3 minuty (čas je orientační, může být po domluvě 

i košatější :-) 

Formát: video – MPEG, MP4, AVI… 

Realizace: 1. října 2019 – 15. května 2020 

Odevzdání: průběžně, nejpozději však 15. května 2020 

Přihlášení: do konce listopadu 2019,  

pozdější přihlášení je možné po domluvě 

Kde se přihlásit: Mgr. Lindová – kabinet výtvarné výchovy 

 Ing. Martínková – kabinet IVT 

Komu odevzdat: Ing. Martínková – kabinet IVT 

Více informací: Mgr. Lindová, Ing. Martínková, Mgr. Hlavatá 

Odměna: Odměnou bude účast na přehlídce vzniklých dílek i děl 

v rámci akcí ke 100. výročí Masarykova gymnázia. 

Skvělé kousky budou odměněny ještě i jinou formou :-). 



Buďte citliví a ohleduplní k ostatním,  

dodržujte a ctěte etická pravidla,  

autorské právo  

a právo na ochranu osobnosti. 

 Nezapomeňte, že zachytit jakýmkoli způsobem podobu člověka 

tak, aby podle zobrazení bylo možné určit jeho totožnost, 

je možné jen s jeho svolením. Stejně tak zveřejňovat 

a rozšiřovat podobu člověka je možné jen s jeho svolením.  

 Je tedy nutné mít souhlas toho, koho chcete fotit nebo filmovat, 

je třeba se nejdříve domluvit a dovolit se!  

 To, co bude v rozporu s etikou a zákonem, může znehodnotit 

celou vaši práci. 

Inspirace: 

 minulost, současnost a budoucnost naší školy – propojení 

minulosti a současnosti, pohled do budoucnosti… 

 detaily vypravují o náladě a atmosféře místa… 

 zachycení kouzla okamžiku, všedního dne, jednoho zážitku... 

 nejstarší žijící studenti, na co byste se zeptali prvních studentů 

gymnázia, o čem byste s nimi chtěli mluvit… 

 propojení generací... 

 

Na disku T:\_PRO_STUDENTY_ je ke 100. výročí MG vytvořena složka 

„_100let_MG_“, zde najdete informace, odkazy a inspirace. 

Bližší informace k projektu najdete též 

na webu školy – http://www.mgplzen.cz,  

školním Facebooku – https://www.facebook.com/mgplzen/  

a na nástěnce ve 3. patře u informatiky. 

Přejeme vám mnoho kreativních nápadů  

a těšíme se na vaše příběhy! 


