
Školní projekce 

 

 

 

 

 

Školní promítání může být moderní a efektivní alternativou k běžnému způsobu výuky, 
promítnout můžeme ale i snímky čistě pro pobavení. 

Nabídka filmů 

Rádi poradíme s výběrem filmu podle věkové skupiny a tématu. V souborech níže najdete 
několik tipů. Vybrat si však můžete i film dle vlastního výběru za předpokladu, že bude 
dostupný v české distribuci. 

Cena 

V rámci promítání pro školy nabízíme zvýhodněné vstupné, které se vždy odvíjí od podmínek, 
které stanovuje distributor daného filmu. Vyučující mají jako doprovod vstup zdarma. 

Platba za projekci se hradí v hotovosti na místě nebo po předchozí domluvě na fakturu.  

Rezervace projekce 

Datum a čas projekce si můžete zvolit dle Vašich potřeb, ideálně s dostatečným časovým 
předstihem. Pokud je to v našich silách, jsme schopni zajistit pronájem, ale i v naléhavých 
případech, kdy potřebujete strávit nějaký čas s dětmi mimo školu, například v případě 
poruchy, zrušení jiné akce atd…. 

 

Pro bližší informace kontaktujte: 

Tereza Vlčková 
Tel. 603 892 027 
propagace@kinokosmos.cz     

Těšíme se na Vaši návštěvu! 

 



NABÍDKA FILMŮ PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLY 2. STUPNĚ A STŘEDNÍ ŠKOLY  
 
 

V síti: Za školou 64 min.  

Projekce v kině nebo online přímo ve vaší škole. (více informací už brzy) 

Vhodné pro žáky od 12/15 let. 

 

• 3 herečky, 3 pokojíčky, 10 dní a 2458 potenciálních sexuálních predátorů. Experiment, 
který naléhavým způsobem otevírá tabuizované téma zneužívání dětí na internetu. Nový 
dokumentární film Barbory Chalupové a Víta Klusáka obrací predátorské taktiky proti jejich 
strůjcům. 
 

Volání divočiny 99 min.  

Titulky 

 

• Film Volání divočiny je adaptací legendárního románu Jacka Londona a přináší 

dobrodružný příběh odvážného psa a jeho nového přítele (Harrison Ford) v časech zlaté 

horečky na Klondiku. 



 
Abstinent 78 min.    

Vhodné pro studenty od 12 let. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

• Devatenáctiletý Adam (Josef Trojan) je pacientem protialkoholní léčebny. Ocitá se tak na 

místě, které si většina lidí spojuje s už staršími, profesionálními opilci. Jenže realita je jiná. 
Alkoholově závislými se stávají čím dál častěji i velmi mladí lidé. Stačí k tomu málo. Režisér 
David Vigner se ve svém filmu zabývá citlivou duší současného mladého člověka závislého na 
alkoholu a otevírá komorní příběh o mládí a svobodě, o snech a realitě, o hledání a 
ztracenosti.  
 
 

Vizionář Modigliani 90 min.    
 

 

• Dokumentární snímek Vizionář Modigliani připomíná sto let od úmrtí výtvarného génia, 
který překonal všechny legendy a stereotypy. Příběh Amedea Modiglianiho je mimořádným 
příběhem výjimečného avantgardního umělce, velkého buřiče, a ještě většího bohéma, jehož 
díla balancují na pomezí primitivismu a italské renesance. 
 
Z cyklu UMĚNÍ V KINĚ dále nabízíme: Tajemní impresionisté, Frida - viva la vida, Ermitáž – 
síla umění… 



Krajina ve stínu 135 min. 

Vhodné pro studenty od 15 let. 

 

• Krajina ve stínu je kronikou lidí a jedné malé vesnice v pohraničí vláčené dějinami 

třicátých, čtyřicátých a padesátých let minulého století. Hrdinové filmu čelí nacismu i 
komunismu, každý z nich se s jejich přísliby a hrůzami vyrovnává jinak. V popředí příběhu pak 
stojí osud jedné rodiny, na kterou předválečná doba, válka i události po válce dopadají vždy 
plnou silou. 

Šarlatán 118 min. 

Vhodné pro studenty od 12 let. 

 

• Příběh je inspirován skutečnými osudy léčitele Jana Mikoláška, na kterého se v průběhu 
několika desetiletí obracely s prosbou o pomoc statisíce lidí ze všech společenských vrstev 
včetně nejvýznamnějších osobností politického i kulturního života. Mikolášek je člověk bez 
odborného lékařského vzdělání, ale s nevšedním a nevysvětlitelným nadáním diagnostikovat 
a pomocí bylinek léčit nemoci, se kterými si ani doktoři nevědí rady. Jeho mimořádné 
schopnosti jsou však vykoupeny bojem s vlastními démony.  

 



Havel 100 min. 

Vhodné pro studenty od 12 let. 

 

• Celovečerní film Havel přináší příběh jedné z nejvýraznějších osob naší historie Václava 
Havla z jeho disidentských dob, kdy ještě nebyl slavnou osobností. „Portrét státníka 
nečekejte,“ slibuje režisér Slávek Horák. Film se soustředí na Havlův bouřlivý osobní život, 
kterému dominuje boj za pravdu a správnou věc, pronásledování, věznění a také milostné 
vztahy, vlastní pochyby a humor. V centru všeho je pak neobvyklý a o to silnější vztah 
s manželkou Olgou. 

 

 

Vybrat si však můžete i film dle vlastního výběru za předpokladu, že bude 
dostupný v české distribuci. 

https://www.csfd.cz/tvurce/33226-vaclav-havel/
https://www.csfd.cz/tvurce/33226-vaclav-havel/
https://www.csfd.cz/tvurce/132225-slavek-horak/
https://www.csfd.cz/tvurce/51277-olga-havlova/

