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Jak vyšleme reportáž do světa?

Vedoucí / šéfredaktor
Pokud vaše školní televize pracuje s pravi-

delnými, například měsíčními zprávami, asi 

reportáž odložíte do šuplíku. Jestliže se ale 

jedná o aktuální téma, nebojte se s ní po-

chlubit hned.

Sociální sítě

Nejrychlejší a nejjednodušší cesta k vašim 

divákům povede přes některou sociální síť. 

Kromě osobních profilů zkuste na Face-

booku přidat video do regionálních skupin, 

které se vztahují k vašemu městu nebo obci 

– pravděpodobně existují, jen o nich nevíte. 

Dále zkuste hotovou reportáž poslat 

organizátorům akce, ti se s ní určitě po-

chlubí na svých komunikačních kanálech. 

A v neposlední řadě se o reportáž podělte 

i s vaším městským nebo obecním úřadem, 

také to ocení.

Česká televize

Reportáž hotova, všechno se zdá být v pořádku? Přichází čas ji vyslat 

do světa. Nezapomeňte, že čím dříve video zpracujete a zveřejníte, tím 

úspěšnější bude a tím více diváků si najde. Pomoci vám může i Česká 

televize.

Školním televizím dává pravidelně prostor pořad Zprávičky, se 

zajímavým materiálem se však můžete dostat i do vysílání ČT24.

Nejjednodušší cesta do pořadu Zprávičky 

vede přes emailovou schránku pořadu. 

Svoji reportáž pošlete na adresu 

zpravicky@ceskatelevize.cz prostřednic-

tvím veřejných zásilkových služeb 

(Uschovna.cz, WeTransfer.com, …). Mate-

riál vyexportujte s nesmíchaným zvukem



Zpětná vazba

Posledním krokem, kterým byste měli ce-

lou práci na reportáži uzavřít, je poskytnutí 

zpětné vazby jejím autorům – krátká rekapi-

tulace pomůže vám, jako vedoucímu školní 

televize nebo šéfredaktorovi, i samotným 

studentům. Snadno tak objevíte slabiny, 

na něž se můžete u další reportáže zaměřit.

O drobnostech a detailech se pobavte in-

dividuálně přímo s autory. Zásadnější nebo 

naopak obecnější postřehy, které se týka-

jí reportáže jako celku, proberte na nějaké 

redakční poradě i s ostatními studenty. Za-

měřte se na chyby, ale stejnou měrou si vší-

mejte toho, co se povedlo. Reportáž pusťte 

redaktorům nejprve v kuse, ať ji sami oko-

mentují, a až poté se věnujte jednotlivým 

částem. 

A hlavně se nebojte zase pustit do na-

táčení reportáží. Teprve tím totiž můžete 

něco změnit. U sebe i kolem vás. 

Zprávičky školním 

televizím

web

decko.cz/zpravicky

edu.ceskatelevize.cz/skolni-televize

e-mail

zpravicky@ceskatelevize.cz

sociální sítě

facebook.com/zpravicky

instagram.com/zpravicky_

decko

(1. stopa komentáře, rozhovory, stand- 

up, 2. stopa ruchy). A pošlete ho bez 

všech titulků - když Zprávičky reportáž 

odvysílají, použijí svoji grafiku. Do emailu 

připište jména autorů a respondentů 

i název školní televize a svůj mobilní 

kontakt.




