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Týden praktického vyučování  

Název akce: Kultura za oponou 

 

Stručná anotace akce: Žáci navštíví různé kulturní instituce v prvních čtyřech dnech, a to v Plzni, 

Praze nebo Rokycanech. Pátý den bude projektový a bude probíhat v budově gymnázia. Žáci se 

budou každý den vracet domů. 

Místo(a) konání: Rokycany, Plzeň, Praha 

Personální zabezpečení (počet osob, interní/externí): Votřel 

Program po jednotlivých dnech:  

V průběhu roku může dojít ke změně konkrétní instituce, ale bude vyvinuta maximální snaha o 

zachování všech zmíněných institucích v obecné rovině. Níže popsaný harmonogram jednotlivých 

dní není finální a může dojít k úpravám (např. Do divadla nepojedeme v pondělí, ale ve středu). 

Přesný časový harmonogram bude představen minimálně 1 týden před začátkem TPV. 

1. den – divadlo 

Návštěva DJKT v Plzni. V plánu je prohlídka divadla (staré i nové scény). Ráno pojedeme vlakem do 

Plzně/sraz v Plzni na hlavním nádraží. Společně se přesuneme do divadla, kde během dopoledne 

absolvujeme komentovanou prohlídku obou scén a nahlédneme do tvorby a procesu přípravy 

divadelních vystoupení. 

V plánu je také zúčastnit se dopoledního divadelního představení v závislosti na nabídce programu 

divadla DJKT. V takovém případě bude povinné společenského oblečení. 

Po ukončení dopoledního programu se vrátíme zpět do Rokycan. Oficiální konec akce bude 

v Rokycanech na nádraží. 

2. den – televize 

Návštěva filmových a televizních studiích Barrandov v Praze. Odjezd vlakem z Rokycan v ranních 

hodinách. Komentovaná prohlídka filmových studií a možnost nahlédnout do zákulisí. Možnost 

volného rozchodu v Praze na omezenou dobu. Společný návrat do Rokycan v odpoledních 

hodinách. Oficiální konec akce bude v Rokycanech na nádraží. 

3. den – redakce (noviny/časopisy) 

Návštěva vybrané novinové redakce. V současnosti je ve hře několik možností (Rokycanský deník, 

Plzeňský deník, časopis Respekt). Konkrétní výběr bude upřesněn. 

V ranních hodinách bude sraz na nádraží v Rokycanech a dle výběru redakce pojedeme do Plzně, 

nebo do Prahy (v případě Rokycanského deníku zůstaneme, samozřejmě, v Rokycanech). Pokud 
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pojedeme mimo Rokycany, návrat bude opět v odpoledních hodinách. Oficiální konec akce bude 

v Rokycanech na nádraží. 

4. den – rádiová stanice 

Návštěva rádiové stanice Český rozhlas. Odjezd v ranních hodinách z Rokycan do Prahy vlakem. 

Komentovaná prohlídka Českého rozhlasu a možnost nahlédnout do zákulisí rádiové stanice. 

Rozchod na Václavském náměstí na oběd/nákupy na omezenou dobu. Návrat do Rokycan 

v odpoledních hodinách. Oficiální konec akce bude v Rokycanech na nádraží. 

5. den – projekt v budově gymnázia/Slam poetry 

Projektový den v budově gymnázia. Žáci zreflektují, co všechno zažili během 4 předcházejících dní. 

Součástí bude vypracování portfolia a napsání článku/zprávy. Tato aktivita proběhne v menších 

skupinách a poté bude vybrána nejlepší zpráva/článek, který bude publikován na stránkách školy. 

Součástí projektového dne bude možná workshop na Slam Poetry – moderní přístup k poezii. Tento 

workshop by byl jako bonusová aktivita – zatím není jistá. 

Cílová skupina (oborově a NG/VG/všichni): VG  

Minimální počet účastníků: 15  

Maximální počet účastníků: 20  

 

Finanční náročnost celkově: v závislosti na naplnění akce; prozatímní odhadovaná cena je 

max. 2 500 Kč. Cena by zahrnovala vstupy do institucí a dopravu. Jídlo a pití si žáci zajišťují sami. 

Výsledná cena se ještě může změnit, jelikož jednání s jednotlivými institucemi teprve probíhá. 

Finanční náročnost při průměrném naplnění akce: stejná  

Finanční náročnost při minimálním počtu účastníků: stejná 


