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CO JE SCHOOL PRESS CLUB?
Přečtěte si o projektu School Press
Club. Proč se do projektu aktivně
zapojit.
ČTĚTE NA STRANĚ 1

JAK MŮŽE VYPADAT
STRÁNKAŠKOLNÍCH NOVIN?
Podívejte se na podobu stránky
školních novin a další novinky.
ČTĚTE NA STRANĚ 2

Co je School Press Club?
Je zábavný a jednoduchý nástroj
pro tvorbu školních časopisů,
třídních zpravodajů
nebo ročenek.
 
School Press Club je vytvořen
tak, aby studenti a učitelé mohli
společně pracovat, učit se
a sdílet informace.
 

Tvoř
Studenti tvoří školní časopis
nebo jakýkoliv zpravodaj
v on-line aplikaci a učitelé jim mohou
poskytovat zpětnou vazbu také
on-line.
School Press Club vede žáky
k dovednostem jak pracovat
s informacemi, jak psát text, jak
upravit obrázek či fotografii.
 

Spolupracuj
Základem projektu School Press
Club je komunikace mezi členy
klubu a s vyučujícím.
Učitel má možnost připojovat ke

ilustrace: School Press Club

konceptům textů komentáře,
v nichž radí a texty
připomínkuje. Všichni členové
redakce mají možnost
komunikovat na chatu -
individuálně i ve skupinách.
 

Publikuj
School Press Club nabízí jak
publikování on-line, tak v tištěné

formě. Je to jednoduchý
a snadno ovladatelný nástroj.
 
Pro každé vydání novin,
zpravodaj, ročenku atp. je
možné vybírat z řady různých
šablon.
Na online stránce školních novin
mohou čtenáři pro oblíbené
články hlasovat a přidávat k nim
komentáře.

Koho do 
redakce?
redaktoři - všichni žáci zapsaní
do redakce
 
šéfredaktor - učitel, zodpovídá
za vydání čísla
 
editor - spolupracuje
s šéfredaktorem, zodpovídá
za finální podobu textů
 
grafik - spolupracuje
s šéfredaktorem a editorem,
zodpovídá za finální podobu
časopisu
 
dopisovatel - pouze odevzdá text
k publikaci (třeba 1x za rok)
 
korektor - kontroluje texty
před odesláním do tiskárny
po jazykové stránce
 
fotograf - dodává fotografie
k jednotlivých tématům
 
ilustrátor - kreslí ilustrační
obrázky, komiks...

Proč se zapojit do projektu School Press Club?
School Press Club je prostředí,
kde si každý může vytvořit
vlastní zpravodaj, školní
časopis, informačník pro rodiče,
dárkové noviny apod.Editační
systém funguje jako
profesionální žurnalistické
prostředí.
 
Zapojit se mohou jednotlivci, ale
také třeba celá třída.
Pro kompletaci čísla se nemusejí
redaktoři scházet, v systému lze
totiž komunikovat on-line
a články lze vkládat kdekoliv
a kdykoliv přes internet.
 
Systém automaticky generuje
on-line verzi časopisu a tištěnou
formu je možné rovněž zajistit.
Každé vydání lze exportovat
do pdf a k barevnému tisku je
možné využít předem vyhlášené
společné uzávěrky.
 
Design novin se tvoří z velké
části automaticky a noviny
vypadají skutečně
reprezentativně. Školy s oblibou
používají editační program
pro vytvoření zpravodajů
pro rodiče, letáků, pomocí nichž
informují rodiče při zápise

do školy nebo během dnů
otevřených dveří o aktivitách
na své škole.
 
Na základních školách vznikají
časopisy nejen na druhém
stupni, ale i na prvním. Mladší
děti rády prezentují svou práci
díky možnosti nahrávání
do systému,a to jak vlastních
obrázků, tak básniček či
krátkých textů. Lze tak velmi
dobře podpořit jejich kreativitu

a schopnost zodpovědně
komunikovat v týmu.
Samozřejmostí je i odborné
proškolení pedagogů i autorů.
 
Na středních školách si často
vedou školní časopis žáci sami
a díky prostředí, které School
Press Club nabízí, jsou schopni
kooperovat i napříč ročníky.
 
Není výjimkou, že do časopisu
pravidelně přispívají spolužáci,

kteří jsou na rok na stáži
v zahraničí.
 
School Press Club pořádá
i soutěž mezi redakcemi
v různých kategoriích jako např.
o nejlepší článek, komiks,
reportáž či interview.
 
Vítězové jsou prezentování
nejen na webu School Press
Clubu, ale také v dalších
tištěných a online mediích.
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Soutěž o nejlepší článek!

Je tvá škola zařazena v projektu
School Press Club a chceš vidět
svůj článek otisknutý
v prestižním českém deníku?

Podmínky soutěže:
Tvoje škola je zapojena
do projektu School Press Club.
 
Tvůj článek, reportáž, rozhovor
či komiks byly publikovány
v School Press Club v období
od 30. 5. 2016 do 26. 5. 2017.
 
V květnu 2017 proběhne on-line
vyhlášení vítězů v každoroční
soutěži School Press Club.

Jak může vypadat webová 
stránka školních novin

foto: webové stránky školních novin s články

Vyzkoušejte si 
editaci článků

Zkuste si upravit články
v tomto vydání
Pokud najedete myší na stránku
nebo na článek, v levém horním
rohu stránky/článku se zobrazí
menu stránky resp. článku.
Pomocí ikon v menu můžete
otevřít vybrat šablonu článků

pro stránku, zobrazit textový
editor pro úpravu článku, vložit
do článku fotografii, zobrazit
komentáře atd.
 
Práci s fotografiemi provádějte
poklikáním myši na fotografii.
Otevře se okno, kde můžete
fotografii vložit či smazat.

Zde bude nadpis
A zde bude text článku.
 
Textový editor otevřete ikonou
v menu článku
nebo dvojklikem myši
na článek.
 
Vyzkoušejte si editaci!


