
Mini konference na Poličsku 2020 ONLINE 

 

Úterý 10.11. 2020 

8:00 – 12:00 

Robotika  
 
Hana Šandová  
 
  Robotika a 3D tisk jako jeden z prostředků pro rozvoj informatického myšlení a dalších 
kompetencí pro 21. století. Během online semináře se účastníci seznámí s možnostmi 
vybraných výukových robotů, stavebnic a 3D tisku ve vzdělávání. 

  Zároveň představíme novou službu, kdy po úvodním programu školkám i školám v regionu 
zapůjčíme na dobu 3 týdnů sadu vybavení jako Blue-bot, Ozobot, Sphero, mBot či 3D tiskárnu.  
 
O lektorce 
  Hana Šandová vystudovala softwarové inženýrství na Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské 
ČVUT v Praze. Po té se věnovala správě počítačové sítě a podpoře uživatelů v Sociologickém 
ústavu AV ČR, v.v.i. Při rodičovské dovolené začala učit a stále učí informatiku na Gymnáziu 
Jana Keplera v Praze 6. Doplnila si magisterské studium, obor Učitelství informatiky pro 2. 
stupeň ZŠ a SŠ na Pedagogické fakultě UK. 
 Od září 2019 působí v Centru technického vzdělávání Půda při Městské knihovně Polička a na 
ZŠ a MŠ Telecí, kde učí informatiku a podílí se na projektu Erasmus+ zaměřeném na robotiku. 

8:00 – 8:50          1.blok – robotika pro předškoláky 

9:00 – 9:50          2.blok - 1.stupeň ZŠ 

10:00 – 10:50      3.blok – 2.stupeň ZŠ 

11:00 – 11:50      4.blok – 3D tisk 

 

15:00 – 16:00 

Exkurze online 

Video prohlídka otevřeného statku Květné Zahrady z.ú. 

Přijměte pozvánku na prohlídku našeho statku tak, jak byste ho viděli při opravdové návštěvě, 

a ještě mnohem víc. Při video prohlídce se dostanete i do míst, kam se návštěvníci nemají 

možnost dostat. Navštívíte provoz sýrárny včetně sklepa, kde zrají naše sýry. Nakouknete do 

sušárny ovoce i nově vybudované moštárny. Podíváte se, copak asi dnes vaří k obědu naše 

kuchařky. Kdo z Vás ještě nezná naši komunitní místnost a ubytovací prostory, i tam 

s průvodkyní Maruškou nahlédnete. Projdete chlévy, pastviny a dostanete se i do 

https://gjk.cz/
https://gjk.cz/


vzdálenějšího kozína. A na konci malý bonus v podobě vybraných fotek z akcí a činností Květné 

zahrady. 

…a to vše bez roušky z pohodlí domova 

 

Středa 11.11. 2020 
 
15:00 – 17:00 
 
Výchova a vzdělávání - moc nebo autorita? 
 
Ferdinand Raditsch - ředitel Květné Zahrady, z.ú. 
 
 
  Kolikrát jsme již slyšeli nebo četli (ve zprávě od školy, PPP či jiného pracoviště) větu, že dítě 
nerespektuje autority? 
  Přednáška se zabývá pojmy autorita a moc, poskytuje účastníkům možnost zamyslet se nad 
tím, jak vypadá autoritativní a mocenský přístup, kdo je opravdu autoritou a jak to 
poznáme.  Poskytne také stručný návod, jak se ve výchově a vzdělávání vydat na cestu od 
používání moci k autoritě. 
  Seminář je určen pedagogům mateřských škol, všech stupňů ZŠ, středních škol a učilišť a také 
pedagogům a dalším pracovníkům školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné 
výchovy a pro preventivně výchovnou péči (dětské domovy, střediska výchovné péče, apod.), 
včetně vedoucích pracovníků všech uvedených škol a školských zařízení. 
 
O lektorovi 
 
  Mgr. Ferdinand Raditsch, pedagog, sociální pracovník, odborný lektor, sedlák. Zakladatel a 
ředitel Květné Zahrady, z.ú., organizace zaměřené na poskytování sociálních služeb, vzdělávání 
a sociální podnikání. Zřizovatel Střediska výchovné péče Svitavska - Alfa. Příznivec trvale 
udržitelného života, jednoduchých metod a přístupů založených na zdravém rozumu a 
efektivní práci.  
 

 

 

 

Prosíme Vás o potvrzení účasti. Před akcí Vám bude zaslán odkaz.  
Kontaktní osoba: Jiřina Marečková, e-mail: info@maspolicsko.cz , 

           tel. 468 000 487, 774 277 279  
 
 

mailto:info@maspolicsko.cz

