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Mediální vzdělávání jako součást otevřené 
společnosti

Závěry Rady Evropské unie ze dne 30. května 2016 o rozvoji 

mediální gramotnosti a kritického myšlení prostřednictvím 

vzdělávání a odborné přípravy:

Mediální gramotnost… je úzce spojena s aktivní účastí na 

demokratickém životě, občanstvím a schopností kritického a 

nezávislého úsudku, jakož i se schopností zamýšlet se nad 

vlastními činy.



Nadace OSF a otevřená společnost

Dvě hlavní podmínky otevřené společnosti:
● silná občanská společnost
● efektivně fungující veřejná správa

Náš cíl:
Silné organizace, kriticky smýšlející aktivní lidé a 
informovanost. Poskytujeme lidem nástroje, aby 
mohli být aktivní a aby měli nástroje pro 
společenskou změnu.



● hledáme průkopníky, kteří chtějí změnit svět kolem sebe, starají se 
o to, aby stát fungoval tak, jak má, a byli nositeli konkrétních témat

● poskytujeme granty

● vzděláváme neziskové organizace i jednotlivce

● posilujeme spolupráci a hledáme synergii tak, abychom 
maximalizovali dopad naší práce i práce našich partnerů

Náš způsob práce



Program Knihovny jako 
průvodkyně 21. stoletím 

(2020 – 2023)



Knihovny jako průvodkyně 21. stoletím

● grantová výzva Mediální vzdělávání v knihovnách (2021, 2022) 

→ aktuální uzávěrka příjmu žádostí 30. září

● síť aktérů → Slack Mediální vzdělávání, Oběžník, online setkání

● metodický materiál Jak vznikají zprávy a jak si je snadno ověřit

● plakát Informace jsou jako jahody

● Cyklus mediálního vzdělávání (pilot 2021/2022)



● na pořádání akcí pro veřejnost v knihovnách, které 
rozvinou mediální gramotnost, kritické myšlení a s tím 
související práci s informacemi a mediálními obsahy

Doplňkově:
● k rozvoji digitálního zázemí v knihovnách – např. pořízení 

digitálních nástrojů (aplikací, technologií, aktualizace webu, 
licencí na ZOOM apod.), které umožní či usnadní pořádat 
aktivity podporující rozvoj mediální gramotnosti 

● ke vzdělávání knihovnic a knihovníků
v oblasti mediální, informační a digitální gramotnosti

Grant lze využít 



● cílovou skupinou akcí pro veřejnost může být široká veřejnost 
zahrnující dospělé, seniory, rodiče na mateřské/rodičovské i děti   
a studenti všech stupňů škol

● knihovnám dáváme pro inspiraci k dispozici průběžně 
aktualizovanou databázi organizací, projektů, lektorek 
a lektorů působících v oblasti mediálního vzdělávání,                       
lze využít i aplikaci Slack (Mediální vzdělávání)

● skrze 1 žádost lze podpořit aktivity ve více knihovnách, 
např. pro svou i spřátelenou knihovnu z jiné obce

Kam směřovat energii? S kým se spojit?

https://join.slack.com/t/mvkomunita/shared_invite/zt-uthg3w9g-_D9TqgxrqMgbUHLGrX7HJA


● celková alokace na výzvu: 850 000 Kč

● výše jednotlivých grantů: 10 000 – 100 000 Kč

Kolik peněz lze žádat?

Kdo může podat žádost?

● veřejná knihovna

Kdy projekt uskutečnit?

● listopad 2021 – červen 2022



● náklady přímo související s pořádáním akce 

● vzdělávání knihovnic a knihovníků

● pronájem extra techniky na akci

● zajištění online přenosu akce

● propagace akce

● příprava či tisk podpůrných nebo vzdělávacích materiálů 

(včetně nákupu tematických knih) 

● nákup, předplacení, instalace digitálních nástrojů a software

● tvorba či optimalizace webových stránek nebo aplikací 

● nepřímé náklady nejsou uznávány

Co lze pokrýt z grantu?



● získání zpětné vazby od 
účastníků akce a 
vyhodnocení výsledků a 
dopadu projektu 

● účast na online školení
pořádaném Nadací OSF, jak 
akce pro veřejnost 
propagovat, jak oslovit 
cílovou skupinu akce

Povinné součásti podpořených projektů



● zaměření projektu na cíle výzvy

● záměr a popis aktivit

● znalost a specifikace cílové skupiny

● využití výstupů a výsledků aktivit v 

budoucnu

● efektivní a hospodárný rozpočet

Podle čeho budou žádosti hodnoceny? (1)



● minimálně 30 % z celkové částky v této grantové výzvě je 
určeno pro knihovny menších měst a obcí

● mezi priority patří také dlouhodobější spolupráce
knihovny s lokální komunitou, organizací, školou

● výhodou je projekt obsahující několik na sebe 
navazujících akcí či naváznost projektu na stávající 
programy knihovny

Podle čeho budou žádosti (také) hodnoceny? (2)



● uzávěrka je ve čtvrtek 30. září 2021 ve 12:00

● formulář obsahuje anglickou anotaci projektu

● žádost se podává online v systému Grantys

● systém Grantys vyžaduje registraci

Formuláře, uzávěrky a jiné radosti



Kontakty a odkazy

https://granty.nadaceosf.cz
https://osf.cz

Tereza Lišková 
tereza.liskova@osf.cz
tel. 604 270 405

Petr Svatoš – IT manager 
podpora.grantys@osf.cz
tel. 226 227 733

Barbora Hořavová
barbora.horavova@osf.cz
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