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Pedagogům středních škol nabízíme možnost 
navštívit se svými třídami specializované 
semináře. Semináře se soustřeďují do několika 
tematických okruhů: kybernetická, mediální 
a informační gramotnost, formální úprava textu. 
U každé přednášky je uvedena kontaktní osoba, 
na kterou se můžete obrátit pro více informací. 
 
V případě zájmu o přednášku přímo ve vaší škole 
je potřeba učebna vybavená prezentační 
technikou. Tato varianta je možná u všech 
přednášek, pokud není uvedeno jinak. 
 
Délku i obsahovou náplň všech přednášek lze 
přizpůsobit požadavkům jednotlivých škol, 
případně propojit více akcí v průběhu jedné 
návštěvy.  



 

NABÍDKA PROGRAMŮ 
 
Blok: Kybernetická bezpečnost 

Jsou vaši studenti na internetu v bezpečí? Uvědomují si 
základní rizika spojená např. s používáním soc. sítí? 
 
Kyberbezpečnost I – apky, socky, seznamky – základní 

seznámení s anonymitou na internetu 
Mgr. Pavlína Tassanyi, ptassanyi@svkos.cz  
 
Kyberbezpečnost II – phishing, skimming, antiviry – 

pokročilejší seminář o internetových hrozbách 
Mgr. Michaela Mrázová, mrazova@svkos.cz 
 
 
Blok: Mediální gramotnost 

Jak hodnotit věrohodnost zpravodajských sdělení 
v běžných médiích i na sociálních sítích?  
 
Mediální gramotnost – fake news, hoax, deepfake 
Mgr. Michaela Mrázová, mrazova@svkos.cz 
 
Jeden svět na školách – aktivní diskuze s promítáním 

Mgr. Michaela Mrázová, mrazova@svkos.cz 
 
 
Blok: Informační gramotnost  

Píší vaši studenti ročníkovou, seminární nebo maturitní 
práci? Pomůžeme jim. Vaše studenty rádi proškolíme 
v těchto oblastech: 
 
Výzkumná otázka, struktura a náležitosti odborného 
textu – výběr tématu, výzkumná otázka, struktura práce 

Mgr. Pavlína Szöke, szoke@svkos.cz 
 
Jak a kde hledat zdroje? – hodnocení informací, online 

encyklopedie, vyhledávání v odborných zdrojích 
Mgr. Pavlína Szöke, szoke@svkos.cz 
 
Jak správně citovat (a jak si to ulehčit) – metody a styly 

citování, citační manažery a generátory 
Mgr. Pavlína Szöke, szoke@svkos.cz 
 

Tento blok je koncipován primárně pro studenty, kteří 
skutečně píší nějakou kvalifikační práci vyžadující běžné 
náležitosti odborného textu (maturitní práce, SOČ atd.). 
 
 



 
 
 
Blok: Formální úprava textu, pomoc s učením 
a organizací práce 
 
Word – práce s textem, formátování, nástroje pro 

usnadnění práce 
Mgr. Michaela Mrázová, mrazova@svkos.cz 
 
PowerPoint – jak připravit dobrou prezentaci 

Mgr. Michaela Mrázová, mrazova@svkos.cz 
 
Nejčastější pravopisné chyby – série samostatných 

lekcí zaměřených na pravopisnou stránku a úpravu textu 
Mgr. Jakub Maruš, marus@svkos.cz 
 
Myšlenkové mapy – principy mentálního mapování, 

způsoby jejich využití při učení a psaní odborného textu  
Mgr. Michaela Mrázová, mrazova@svkos.cz 
 
 
Blok: Práce s moderními technologiemi a jazyková 
vybavenost 
 
Práce s 3D tiskárnou – principy a technologie 3D tisku, 

praktická ukázka 
Mgr. Kamila Konvičková, konvickova@svkos.cz 
 
Roboti – práce s mobilní aplikací pro ovládání robotů, 

programování pohybu, překážková dráha 
Mgr. Kamila Konvičková, konvickova@svkos.cz 
 
Promítání německého filmu – film v původním znění 

s titulky, ve spolupráci s Goethe-Institutem 
Mgr. Tereza Tkačíková, tkacikova@svkos.cz 
 
Za tajemstvím písma a knihy – dějiny písma a psacích 

potřeb, rukopisy a vynález knihtisku  
Bc. Dana Podešvová, poradna@svkos.cz 
 
Exkurze knihovnou – jaké služby nabízíme studentům 

středních škol? Co u nás studenti najdou? Pouze v MSVK. 
Bc. Dana Podešvová, poradna@svkos.cz 
  



  
 
Moravskoslezská vědecká 
knihovna v Ostravě, 
příspěvková organizace 
 
Prokešovo náměstí 1802/9 
702 00 Ostrava (budova Nové radnice) 
tel. 596 118 881–2 
www.svkos.cz 
 

Jak se k nám dostanete: 
Trolejbusem č. 101, 102, 103, 106  

(zastávka Nová radnice) 
Tramvají č. 1, 2, 8, 9, 11, 14  

(zastávka Důl Jindřich, poté cca 10 min. pěšky  
po ulici 30. dubna směr Nová radnice) 
 

Otevírací doba: 
Půjčovna, studovna 

Po–Pá 9.00–19.00 
So 8.30–12.00  
 
Oddělení speciálních fondů 

Po–Pá 9.00–18.00 
 
 

 

 

Registrace: 
Pro studenty do 18 let je registrace zcela zdarma. Pro 
starší studenty je registrace na půl roku zdarma během 
exkurze (dále pak 100 Kč půlroční, 200 Kč celoroční).  
 


