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3. 5. Bystré 
9:00 – 10:00 / 15:00 – 16:00
Den otevřených dveří MŠ Bystré
Předškolní vývoj dítěte a jeho 
připravenost pro vstup do ZŠ. 
První pomoc dítěti.

4. 5. Polička
18:00 – 20:00 
ŽIV(n)Á PŮDA pro učitele
Půda jako podporující prostor pro 
učitele všech stupňů i aprobací.
Knihovna Půda

11. 5. Polička
12:30 – 16:30 
Lidský vztah jako základ chování  
 a jednání člověka
ZŠ Masarykova

18. 5. Polička
15:00 – 18:00
Den zdraví a bezpečnosti
Kurz první pomoci s prožitkem.
Doprovodné akce pro rodiny  
s dětmi! / MŠ Čtyřlístek

16:30 – 18:30 
Storytelling - dílna s vypravěčem
O vyprávění příběhů ve škole  
i doma. / Divadelní klub
Nutná registrace!*

19. 5. Jedlová 
8:00 – 11:30
Království včel
ZŠ Jedlová 

21. 5. Polička
9:00 – 18:00 
Pedagogika volného času 
Chovatelský areál
Nutná registrace!*

24. 5. Polička
16:00 – 18:00
Největší výzvy pro pedagogy 
v současné době 
Stacionář SVP Alfa

25. 5. Polička
9:00 – 20:00
Den otevřených dveří Rodinné 
 centrum Podané srdce z.s 
Centrum Pontopolis
WORKSHOPY 
Porozumění specifikům 
 smyslového vnímání u osob  s PAS
15:00 – 17:00 Workshop 1
17:30 – 19:30 Workshop 2 
Nutná registrace!* 

26. 5. Květná
9:00 – 15:00
Učíme se venku / ZŠ NaŽivo

27. 5. Polička
14:00 – 18:00
Animace
SVČ Mozaika / Nutná registrace!*

14:00 – 17:00
Taneční workshop: LYRICAL JAZZ
Tylův dům, malý sál 
Nutná registrace!* 

1. 6. Sádek
14:00 – 18:00
Osvědčené postupy, 
kdy nejde čtení
ZŠ Sádek
Nutná registrace!*

3. 6. Sádek
15:00 – 17:00
Podpora přirozeného vývoje řeči 
jako součást práce asistentů 
logopeda
MŠ Sádek
Nutná registrace!*

3. 6. Polička
8:30 – 12:30
Račte vstoupit! www.tomebavi.eu
Polička u hradeb

4. 6. Sádek
13:00 – 18:00
Den otevřených dveří ZŠ Sádek

4. 6. Polička    
9:00 – 11:00
ŽIV(n)Á PŮDA pro učitele
Půda jako podporující prostor 
pro učitele
Knihovna Půda

7. 6. Hartmanice
13:00 – 15:00
Inkluze v mateřské
a základní škole
MŠ Hartmanice

8. 6. Bystré
13:00 – 18:00
Den otevřených dveří ZŠ Bystré 
8:30 – 13:30
Workshop: HRAVÁ VÝTVARKA 
Nutná registrace!* 
13:00 – 18:00 
Výstava prací žáků 

10. - 11. 6. Polička
každý den od 20:00
Workshop: KRESLENÍ SVĚTLEM
SVČ Mozaika / Nutná registrace!*

13. 6. Polička
15:00 – 17:00
Zveme vás na školní zahradu
ZŠ Masarykova!
Funkční a bezpečná a esteticky 
hodnotná zahrada.

14. 6. Bystré
14:00 – 17:00
Líný učitel - hodnocení 
a sebehodnocení
Multifunkční dům Bystré 
Nutná registrace!*

15. 6. Polička
15:00 – 17:00
Workshop: Transformace péče 
 o děti v dětském domově v Poličce

16. 6. Polička
13:30 – 16:30
Zemědělci přicházejí
Knihovna Půda



3. 5. Bystré
Den otevřených dveří MŠ Kvítek Bystré
9:00 – 10:00 / 15:00 – 16:00
Školka bude otevřena veřejnosti. Přijďte se podívat, jak to u nás vypadá.

Předškolní vývoj dítěte  
a jeho připravenost pro vstup do ZŠ 
15:30 – 16:30
Lektorka: Mgr. Zuzana Líčeníková
Místo konání: 2. třída MŠ Kvítek, Bystré 

V rámci dne otevřených dveří proběhne v MŠ edukativní beseda určená 
pro rodiče, pedagogy, ale i všechny ostatní, které zajímá problema-
tika předškolního vývoje dítěte a jeho připravenost pro vstup do ZŠ.  
Paní Mgr. Zuzana Líčeníková má dlouholetou praxi v oboru speciální ped-
agogiky. Pracovala v SPC v Moravské Třebové a v Poličce, nyní přednáší 
na pedagogické fakultě v Olomouci a spolupracuje na vzdělávacích pro-
jektech a přednáškách pro mateřské školy. 

První pomoc dítěti předškolního věku
16:30 – 17:30
Lektorka: MUDr. Alena Dvořáková
Místo konání: 2. třída MŠ Kvítek, Bystré

MUDr. Alena Dvořáková všeobecná lékařka, lékařka rychlé záchranné 
služby a anesteziolog. Svoji praxi získala nejen při působení v ČŘ, ale také 
v zahraničí (Portugalsko). 

Pro účastníky besedy bude připraveno malé občerstvení a je vhodné si 
s sebou do mateřské školy přinést přezůvky. Těšíme se na Vás a doufáme, 
že společně strávené odpoledne Vám přinese mnoho nových podnět-
ných informací a zkušeností. 

Děkujeme. 
Pedagogové MŠ Kvítek společně s realizačním týmem MAP POLIČSKO.

www.mskvitekbystre.cz

4. 5. Polička
ŽIV(n)Á PŮDA pro učitele
18:00 – 20:00
Organizátor: Městská knihovna Polička
Místo konání: Knihovna Půda, Polička

Půda jako podporující prostor pro učitele všech stupňů i aprobací.

“Seznámení s Půdou a co nám může dát prostor pro sdílení, náměty 
i termíny na další setkání.“

Jste v tom sami? Bojujete s technikou? Hledáte inspiraci? 
Máte chuť vyzkoušet něco nového? Třeba si navrhnout a vyrobit nějak-
ou pomůcku? Zorientovat se v nějaké aplikaci? Potkat nové kolegy(ně)? 
Dozvědět se, jak to dělají jinde?
 
Pojďme se scházet na Půdě v Městské knihovně v Poličce. 
Sdílejme vzájemně co se nám daří i co méně, dobré nápady, 
slepé uličky, radosti i starosti... 

Program bude vždy zaměřený na vybrané téma – tentokrát Seznámení  
s Půdou a co nám může dát prostor pro sdílení a náměty i termíny na 
další (poprázdninová) setkání.

www.knihovna.policka.org



11. 5. Polička
Lidský vztah jako základ chování a jednání člověka
12:30 – 16:30 
Lektor: PhDr. Jan Svoboda
Organizátor: MAS POLIČSKO z.s.
Místo konání: ZŠ Masarykova, sborovna 1. patro, Polička 

Rodíme se totálně závislí na vztahu a závislí na vztazích také umíráme. 
Jeden původní nosný vztah se během života rozmělní na vztahy drob-
nější. Proto má význam pochopit souvislosti v komponentech každého 
vztahu, jeho vývoji a projevech. 
Seminář nabízí náhled na problematiku vztahu mezi rodičem a dítětem, 
učitelem a žákem, mezi dětmi i dospělými. Velkou měrou osobním prožit-
kem přes techniky “tužka - papír”.

O lektorovi: Jsem PhDr. Jan Svoboda, učím na Ostravské univerzitě,  
Katedra pedagogické a školní psychologie, specializovaný na krizové 
situace výchovy a výuky. To jen pro orientaci, psychologů tohoto jména 
je více. (příklad: napsal jsem osm knih, s kolegyní další tři - ale žádnou  
o kapličkách, což Vám vyskočí přes Google)

Omezený počet účastníků! 
Registrace: sekretariat@maspolicsko.cz
T: 773 983 764

18. 5. Polička
Den zdraví a bezpečnosti
15:00 – 18:00
Organizátor: MŠ Čtyřlístek Polička 
Místo konání: MŠ Čtyřlístek, školní zahrada Polička

Přijďte se s námi zábavnou formou naučit zásady první pomoci, ukázku 
techniky IZS, ale také nahlédnout do včelího světa zblízka. Máme pro vás 
připravený bohatý program.

Kurz první pomoci s prožitkem
Lektorky: Mgr. Kateřina Hlavnová, Petra Foretníková, DiS.

• Názorné a praktické ukázky ošetření zranění
• Maskovací koutek-malování dětí (imitace zranění)
• Fotokoutek - namaskovaní se mohou vyfotit
• Výtvarný koutek s tvořením - zaměření na první pomoc
• Soutěže s tematikou první pomoci
Vyzkoušíte si ošetřit například:
- tepenné krvácení
- bodná poranění
- otevřené a uzavřené zlomeniny
- zástava dechu – stabilizovaná poloha
- kardiopulmonární resuscitace 

Výlet do včelího mikrosvěta
Lektorka: Mgr. Marcela Feltlová

Objevte krásy, které jsou lidskému zraku obyčejně skryté a pozorujte  
s námi včely a včelí žihadlo z blízka.

Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje  
z Poličky, ukázka hasičské techniky a výzbroje
Zábavné soutěžení s vodní stříkačkou a jiné aktivity.
.
www.msctyrlistek.policka.org



18. 5. Polička
Storytelling - dílna s vypravěčem
O vyprávění příběhů ve škole i doma
16:30 – 18:30
Lektor: MgA. Martin Hak
Organizátor: Divadelní školička, Polička 
Místo konání: Divadelní klub, Polička

Na setkání plné tvorby, odvahy i smíchu se těší vypravěč příběhů a učitel 
řemesla vypravěčů Martin Hak, který dílnu povede. (Pozor, nejde o před-
nášku, ale o společnou tvorbu a získávání vlastní zkušenosti.) 
Témata dílny jsou představivost, obrazotvornost a fantazie + struktura 
příběhu, stavba děje. A kdo bude hledat techniky k rozvoji čtenářské 
gramotnosti, najde je :-). Jde o příležitost pochopit a vyzkoušet si UMĚNÍ 
OBRAZOTVORBY a zjistit CO JE PŘÍBĚH a Z ČEHO SE SKLÁDÁ. Uvidíme 
příběh v jednoduché, základní a tisíce let platné struktuře, se kterou 
pracují spisovatelé, tvůrci komiksů, divadlo i film. A tak dílna nabízí pros-
tor k experimentům s vlastní představivostí, možnost tvořit dramatické 
dílo, zažít hranice našeho jazyka a hranice dorozumívání. To vše hlavně  
k použití učitelům, ale i rodičům, kdekoliv.

Martin Hak - je vypravěčem příběhů a učitelem vyprávění. Před více než 
20 léty začal objevovat, že živé vyprávění příběhů (také Storytelling) je 
silný a krásný způsob setkání lidí s příběhem a že má kořeny tak dávné 
a společné všem kulturám světa, až se točí hlava. V současnosti Martin 
vypráví příběhy na oficiálních i kuriózních jevištích dospělým i dětem, 
manažerům, šéfům šéfů, knihovnicím, farářům, učitelům, vědcům, žákům, 
studentům, …
Umění vypravěčů také vyučuje v kurzech svých i ve spolupráci s různými 
institucemi (DAMU Praha, MU Brno, Městská divadla pražská, SKIP ČR, 
NIPOS-ARTAMA, Post Bellum, Hnutí Brontosaurus, Junák - český skaut). 
Martin sám o svém řemesle říká, že všechny příběhy, skutečné, staré, 
současné, pohádkové, mýtické..., jsou krajinami lidské zkušenosti, mou-
drosti a inspirace. A vypravěč je průvodce, který vás do příběhu umí vzít 
na výlet tak, že okolní svět na chvíli zmizí, abychom jej po návratu mohli 
vidět novýma očima.
 
Omezený počet účastníků! 
Registrace: sekretariat@maspolicsko.cz, T: 773 983 764

19. 5. Jedlová 
Království včel
8:00 – 11:30
Lektorka: Ing. Eva Janečková 
Organizátor: ZŠ Jedlová 
Místo konání: ZŠ Jedlová 

Seznámení se životem včel, včelí produkty 
Ochutnávka medu, význam včel pro člověka i přírodu. 
Představení autentických pomůcek pro včelaření.

Omezený počet účastníků! 
Registrace: sekretariat@maspolicsko.cz
T: 773 983 764



21. 5. Polička
Pedagogika volného času
9:00 – 18:00
Lektor: Mgr. Radek Ježowicz 
Organizátor: SVČ Mozaika, Polička 
Místo konání: Chovatelský areál, Polička

Obsahem coledenního vzdělávacího kurzu je zpracovat a využít hry  
a aktivity k rozvíjení nejrůznějších schopností a dovedností žáků. Náměty 
tvoří soubor her a činností, které můžeme nabídnout žákům odpoledne 
ve školní družině v rámci přípravy na vyučování, během zájmových  
činností nebo činností rekreačních. 

Mgr. Radek Ježowicz
vystudoval Fakultu informatiky Masarykovy univerzity, ale oboru se nikdy 
nevěnoval. Ještě během studia začal pracovat na Domě dětí a mládeže 
Olomouc, kde zůstal dodnes. Od roku 2004 je autorem a lektorem 
akreditovaných kurzů zejména pro pedagogy volného času. Nyní 
lektoruje pro NPI ČR a KVIC nejrůznější kurzy spojenés hrami a hraním,  
s informačními technologiemi a je také mentorem Studia pedagogiky pro 
pedagogy volného času vykonávající dílčí přímou pedagogickou činnost.

Omezený počet účastníků! 
Registrace: www.mozaika-policka.cz/akce-kurzy

24. 5. Polička
Největší výzvy pro pedagogy v současné době
16:00 – 18:00
Lektoři: Mgr. Jiřina Zehnalová, DiS. a Mgr. Vojtěch Klusoň 
Organizátor: SVP Alfa, Polička
Místo konání: SVP Alfa, Čsl. armády 485, Polička

Pracovníci SVP Alfa přednesou formou kazuistik náročné situace, 
se kterými se potýkají pedagogové v současné době při vzdělávání 
především na základních školách. Společně budeme hledat možno-
sti řešení v multidisciplinární spolupráci mezi jednotlivými aktéry ze 
školské, zdravotnické i sociální oblasti.

Registrace: sekretariat@maspolicsko.cz
T: 773 983 764



25. 5. Polička
Den otevřených dveří Rodinné centrum Podané srdce z.s.
9:00 – 20:00. 
Organizátor: Rodinné centrum Podané srdce z.s.
Místo konání: Centrum Pontopolis, Riegrova 52, Polička

V rámci dne otevřených dveří proběhnou 2 workshopy

Porozumění specifikům smyslového vnímání  
u dětí/osob s PAS jako prevence chování 
náročného na péči 
Lektorka: Mgr. Jaromíra Staňková, DiS. 

15:00 – 17:00 - workshop 1
pro rodiče, pečující osoby, širokou veřejnost 
17:30 – 19:30 - workshop 2
pro pedagogické a sociální pracovníky, odbornou veřejnost

Máte doma dítě, kterému vadí zvuky, světlo, pachy? Odmítá nosit různé druhy 
oblečení? Je vybíravé v jídle? Často se leká? Má potíže si uvědomovat vlastní 
tělesné pocity (hlad, žízeň, bolest)? Je rychle unavené? Objevují se u něj záchvaty 
vzteku bez zjevných spouštěčů? 
Citlivost smyslů bývá u lidí s PAS (také u lidí s ADHD, dysporuchami apod.) 
výraznou komplikací pro fungování v běžném životě. Často ji pozorujeme pros-
třednictvím zvláštního, nesrozumitelného či náročného chování. Tato specifika 
smyslového vnímání představují zvýšené nároky na péči při výchově v rodině  
a specifické požadavky ve vzdělávacím procesu.
Workshop je doplněn fotografiemi a praktickými doporučeními, jak (ne)můžeme 
s obtížemi pracovat. 
Součástí prezentace budou také krátké audio-videoukázky a zážitkové techniky, 
které nám pomohou pochopit vnímání a prožívání vysoce citlivých lidí. 

Mgr. Jaromíra Staňková, DiS.
Lektorská a konzultační činnost zaměřená na poruchy autistického spektra (PAS). 
18 let přímé práce s lidmi na spektru v oblasti školství, doprovodných a sociálních 
služeb. Odborný konzultant v metodě PBS (Podpora pozitivního chování), která 
pracuje s chováním náročným na péči. Rodič s osobní životní zkušeností – dvě 
děti se specifickými životními a vzdělávacími potřebami.

Omezený počet účastníků! 
Registrace: sekretariat@maspolicsko.cz, T: 773 983 764

26. 5. Květná
Učíme se venku
9:00 – 15:00. 
Lektor: Pavla Hoppová
Organizátor: ZŠ NaŽivo
Místo konání: ZŠ NaŽivo, Květná

Lektorka seznámí účastníky s metodikou Učíme se venku. 

Proč je dobré vytahovat učení ven? Jaká jsou úskalí a jaké výhody? Jak 
často? Na tyto, ale i plno dalších otázek si najdeme odpovědi. Projdeme 
si metodiky programu Učíme se venku a na vlastní kůži si některé vyzk-
oušíme v praxi. Ukážeme si jednoduché pomůcky, které skoro nic nestojí, 
a přesto jsou cennými pomocníky v terénu i výuce. Seznámíme se s liter-
aturou, která táhne ven. Během semináře si vytvoříme korálky z bezinky, 
nebo kuličku s překvapením.

O lektorce:
Jmenuji se Pavla Hoppová, 15 let jsem pracovala v MŠ a nyní se věnu-
ji lektorování programu Učíme se venku a Les ve škole. Jezdím do škol 
na konzultace a audity v programu Ekoškola. Připravuji ekologické pro-
gramy a projektové dny pro MŠ i ZŠ. Jsem keramička, věnuji se ilustraci  
a psaní knihy. Mám dva syny, jednoho muže, dva psy a tři želvy. 
Pobyt venku a učení v přírodě je pro mě přirozené a neustále překvapu-
jící a inspirující. Ráda bych kousek mého nadšení a zkušeností předala 
dalším neméně nadšeným pedagogům, rodičům a dětem.

Omezený počet účastníků! 
Registrace: sekretariat@maspolicsko.cz
T: 773 983 764



27. 5. Polička
Animace
14:00 – 18:00
Lektor: Pavla Šnajdrová 
Organizátor: SVČ Mozaika, Polička
Místo konání: SVČ Mozaika, Polička

Cílová skupina: pedagogové + studenti a dospělí z veřejnost

Omezený počet účastníků! 
Registrace: www.mozaika-policka.cz/akce-kurzy

27. 5. Polička
Taneční workshop – LYRICAL JAZZ
14:00 – 17:00
Lektor: Nikol Resslerová, DiS. 
Organizátor: ZUŠ B. Martinů Polička
Místo konání: Tylův dům, malý sál, Polička

Náplní workshopu je choreografie ve stylu lyrical jazz. 
Lyrický tanec, jako odnož jazzového tance. Spojení techniky baletu  
a plynulosti jazzového tance. Jedinečným rysem lyriky je citové spojení  
a vyprávění, které texty písní oživují.

O lektorce: 
Nikol Resslerová vystudovala Taneční konzervatoř Brno a od roku 2012 
vedla taneční studio v Brně. Účastnila se tanečních soutěží, kde obsa-
zovala přední příčky. 

Omezený počet účastníků! 
Registrace: sekretariat@maspolicsko.cz, T: 773 983 764



1. 6. Sádek
Osvědčené postupy, kdy nejde čtení
14:00 – 18:00
Lektor: PaedDr. Hana Mühlhauserová
Organizátor: ZŠ Sádek 
Místo konání: ZŠ Sádek 

Praktický seminář, na kterém projdeme: cíle čtení v 1.-3. ročníku, možné 
metody a postupy při výuce čtení. Vysvětlíme si, pro které žáky jsou nebo 
nejsou jednotlivé metody čtení vhodné. 
Ukážeme a vyzkoušíme prakticky, jak vyvodit písmena, slabiky, slova.
Zaměříme se na praktické rady a postupy v případě, když čtení nejde. 
Ukážeme si spoustu „vychytávek“, které mohou žákům pomoci, aniž by 
„spadli“ do skupiny nečtenářů nebo žáků se SPU. Získáte tipy, jak poradit 
rodičům, kteří chtějí s dětmi číst, ale výsledky neodpovídají jejich úsilí. 

Omezený počet účastníků! 
Registrace: sekretariat@maspolicsko.cz
T: 773 983 764

3. 6. Sádek
Podpora přirozeného vývoje řeči jako součást 
práce asistentů logopeda
15:00 – 17:00
Lektorka: Mgr. Martina Černá
Organizátor: MŠ Sádek 
Místo konání: MŠ Sádek 

Cíl setkání:
 • podpořit účastníky v realizaci činností směřujících k rozvoji  
 dovedností podporujících přirozený vývoj řeči u dětí v MŠ
 • sdílet aktivity vhodné pro děti v MŠ
 • vysvětlit kompetence účastníků v oblasti rozvoje řeči a možno 
 sti spolupráce s dalšími odborníky
 • sdílet dobrou praxi týkající se efektivní spolupráce s rodiči

Možný obsah:
na místě domluvíme před realizací, přímo s účastníky, na jaké oblasti se 
zaměříme a kolik času jim budeme věnovat
 • legislativní rámec - kompetence pracovníků jeslí a jejich 
 možnosti spolupráce s odborníky a s rodiči dětí
 • klasifikace českých hlásek podle místa a způsobu tvoření
 • stěžejní dovednosti umožňující správnou výslovnost hlásek 
 a jejich rozvíjení
 • sluchové vnímání (rozvoj sluchové pozornosti, paměti, diferenciace)
 • zrakové vnímání a odezírání ( rozvoj zrakové pozornosti, paměti  
 a diferenciace)
 • pravidlo nejmenší fyziologické námahy a jeho zásadní význam  
 při artikulaci jednotlivých hlásek a jejich upevňování
 • vhodná slovní zásoba respektující vývojové zvláštnosti útlého věku
 • vhodné pomůcky a metody využitelné u dětí útlého věku
 • inspirace pro společné činnosti s rodiči

Způsob realizace: 
teoretický výklad a následně uvedení příkladů pro různé věkové skupiny
logopedická chvilka cca 10 min a poté její rozbor a návaznost na teorii

Omezený počet účastníků! 
Registrace: sekretariat@maspolicsko.cz, T: 773 983 764



3. 6. Polička
Račte vstoupit! Akce u hradeb
8:30 – 12:30
Organizátor: To mě baví z.ú.
Místo konání: u hradeb, Polička
(v případě nepříznivého počasí v domečku, Nová 203, Polička) 

Určeno pro žáky 1. stupně ZŠ

RAČTE VSTOUPIT! 
Dobrý den, Hello!, Bonjour, ¡Hola!, Grüß dich! 
Pojďme navštívit cizojazyčné ostrůvky v poličském parku a vyzkoušet 
jednoduché hry a úkoly v češtině, angličtině, němčině, francouzštině, 
ruštině nebo španělštině. Nebude chybět ani botanický koutek. 

Registrace tříd: sekretariat@maspolicsko.cz
T: 773 983 764

www.tomebavi.eu

4. 6. Sádek
Den otevřených dveří ZŠ Sádek 
13:00 – 18:00
Organizátor: ZŠ Sádek
Místo konání: ZŠ Sádek 



4. 6. Polička
ŽIV(n)Á PŮDA pro učitele
9:00 – 11:00
Organizátor: Městská knihovna Polička
Místo konání: Knihovna Půda, Polička

Půda jako podporující prostor pro učitele všech stupňů i aprobací.

“Seznámení s Půdou a co nám může dát prostor pro sdílení, náměty 
i termíny na další setkání.“

Jste v tom sami? Bojujete s technikou? Hledáte inspiraci? 
Máte chuť vyzkoušet něco nového? Třeba si navrhnout a vyrobit nějak-
ou pomůcku? Zorientovat se v nějaké aplikaci? Potkat nové kolegy(ně)? 
Dozvědět se, jak to dělají jinde?
 
Pojďme se scházet na Půdě v Městské knihovně v Poličce. 
Sdílejme vzájemně co se nám daří i co méně, dobré nápady, 
slepé uličky, radosti i starosti... 

Program bude vždy zaměřený na vybrané téma – tentokrát Seznámení  
s Půdou a co nám může dát prostor pro sdílení a náměty i termíny na 
další (poprázdninová) setkání.

www.knihovna.policka.orgwww.knihovna.policka.org

7. 6. Hartmanice
Inkluze v mateřské a základní škole
13:00 – 15:00
Organizátor: MŠ Hartmanice
Místo konání: MŠ Hartmanice

Chtěli bychom ukázat, že není třeba se bát inkluzivního vzdělávání. 
Nejsme zastánci inkluze za každou cenu, ale pokud je vůle a možnosti, 
může to být jedna z cest.

Hosté: 
Mgr. Vlasta Pechancová, ředitelka SVP Alfa Svitavy  
a Mgr. Radoslava Renzová, ředitelka ZŠ ŠKOLAMYŠL

Registrace: sekretariat@maspolicsko.cz
T: 773 983 764



8. 6. Bystré
Den otevřených dveří ZŠ Bystré
13:00 – 18:00
Organizátor: ZŠ Bystré
Místo konání: ZŠ Bystré 

Workshop HRAVÁ VÝTVARKA
8:30 – 13:30
Místo konání: učebna výtvarné výchovy ZŠ Bystré
Koordinátorka akce: Iva Sionová

Určeno pro všechny dospělé, pedagogy, učitele výtvarné výchovy a pro 
všechny, kteří tvoří s dětmi: mateřské školy, družiny, výtvarné kroužky, 
výtvarně založené rodiny aj. 
Účastníci budou samostatně tvořit, lektorka předvede ukázku, záměr, 
principy a postupy.
Veškeré pomůcky zajištěny.

Omezený počet účastníků! 
Registrace: sekretariat@maspolicsko.cz
T: 773 983 764

Výstava prací žáků 2.stupně ZŠ Bystré
13:00 – 18:00
Určeno široké veřejnosti. 

10. - 11. 6. Polička
Workshop: Kreslení světlem
každý den od 20:00
Lektor: Pavel Pližingr 
Organizátor: SVČ Mozaika, Polička
Místo konání: SVČ Mozaika, Polička

Cílová skupina: pedagogové + studenti a dospělí z veřejnosti
Workshop Kreslení světlem pod vedením fotografa Pavla Pližingra  
je zaměřený na kreativní tvorbu. 

Nutná registrace! 
Registrace: www.mozaika-policka.cz/akce-kurzy



13. 6. Polička
Zveme vás na školní zahradu
15:00 – 17:00
Průvodní slovo Ing. Marcela Feltlová 
Organizátor: ZŠ Masarykova, Polička
Místo konání: ZŠ Masarykova školní zahrada, Polička

V rámci projektu IROP byly položeny základy funkční, bezpečné, esteticky 
hodnotné zahrady z převážně domácích dlouhověkých druhů dřevin, 
tradičních kvetoucích keřů, se vzorovými výsadbami bylin a trvalek,  
z pedagogického hlediska umožňující poznávání přírody, všestranné 
školní aktivity i trávení volného času.

Plocha zahrady je opticky oddělena od silnice E. Beneše živým plotem z bíle 
kvetoucího tavolníku. Svah u školní budovy byl osázen půdopokryvnými stále-
zelenými listnáči a jehličnany v barevných blocích.

V centrálním prostoru jsme založili ovocný sad ve velkém sponu, který zajistí do 
budoucna místo pro pobyt v polostínu pod korunami stromů. Vznikla zde by-
linková zahrada, štěrkový záhon s jarními cibulovinami, aromatickými bylinami  
a suchomilnými trvalkami.

Zahrada je vybavena mobiliářem z kvalitního dubového dřeva, jedná se o přenos-
né lavičky, kompostér, ptačí krmítko, dále zde vzniklo ještěrkoviště, hmyzí hotel, 
kamenné pítko a byly zavěšeny ptačí budky.

Vzdělávací úlohu zahrady umocňují čtyři infopanely s tématy ovocné druhy, 
naši plazi, motýli a užitečný hmyz a naši pěvci. Autorkou textu i grafické stránky 
naučných tabulí je Ing. Marcela Feltlová.

Vznik zahrady má i velký ekologický význam, bylo zde vysazeno 14 listnatých 
alejových stromů, 8 soliterních nízkých kompaktních jehličnanů, 7 ovocných 
stromů, 12 ovocných keřů, 62 vytrvalých bylin, 177 kvetoucích trvalek, 50 cibulovin,  
335 kvetoucích keřů a 958 půdopokryvných dřevin. Většinu kosterních dřevin 
v projektu tvoří naše původní druhy a jejich kultivary, tradiční kvetoucí keře, 
trvalky a bylinky, které se dříve pěstovaly na venkovských zahradách. Použité 
typy a tvary výsadeb umožní co nejjednodušší údržbu, zvolené druhy se hodí 
do příslušných půdních a klimatických podmínek, jsou nenáročné a nevyžadují 
žádnou speciální péči.

14. 6. Bystré
Líný učitel - hodnocení a sebehodnocení
14:00 – 17:00
Lektor: Ph.D. Robert Čapek
Organizátor: MAS POLIČSKO z.s. 
Místo konání: Multifunkční dům, nám. Na podkově 68, Bystré

Ph.D. Robert Čapek
je lektorem, pedagogem, psychologem a didaktikem. Ačkoliv nesnáší 
šprtání, vystudoval kdeco. Několik desetiletí učil na zvláštní, základní, 
střední i vysoké škole. Jako lektor realizuje pro různé vzdělávací organi-
zace a hlavně ve sborovnách semináře s pedagogicko psychologickými 
tématy. Působí jako lektor Komenského institutu, pořádá Letní školu 
Líného učitele, píše blog a spravuje FB stránky Líného učitele. Je autorem 
knih pro učitele, mezi kterými je Moderní didaktika, Lexikon výukových  
a hodnoticích metod, trilogie Líný učitel a Uč jako umělec. 

Omezený počet účastníků! 
Registrace: sekretariat@maspolicsko.cz
T: 773 983 764



15. 6. Polička
Workshop na téma transformace péče o děti 
v dětském domově v Poličce
15:00 – 17:00
Lektor: Bc. Miroslava Přiklopilová, ředitelka DD Polička
Organizátor: Dětský domov Polička
Místo konání: Dětský domov Polička

Ohlédnutí za změnami v péči o děti umístěné v DD Polička od roku 2015 
v rámci Projektu transformace péče o ohrožené děti a mládež v Pardubi-
ckém kraji. Postupné opuštění nevyhovujících prostor původní budovy, 
příprava dětí a zaměstnanců na stěhování do bytů a nového domu, život 
v menších rodinných skupinách umožňující individuální přístup k dětem 
a prostor pro jejich větší zapojování do chodu domácností, zkvalitnění 
jejich přípravy na budoucí život. Další směřování DD. Spolupráce s rodin-
ami dětí, se školami a dalšími organizacemi. Diskuse.

Registrace: sekretariat@maspolicsko.cz
T: 773 983 764 

16. 6. Polička
Zemědělci přicházejí
13:30 – 16:30
Lektorky: PhDr. Ivana Fridrichová-Sýkorová, Ph.D. a Mgr. Hanka Šandová
Organizátor: Městská knihovna Polička
Místo konání: Knihovna Půda, Polička

V rámci otevřené půdy aneb Co dělat, když si příroda postaví hlavu? 
Nejlépe využít znalostí a dovedností svých předků a zapnout mozek. 
Odpověď na otázku, proč jsme zemědělci. 
Strategická historicko-technická hra pro děti a roboty na Půdě.

PhDr. Ivana Fridrichová-Sýkorová, Ph.D. - vystudovala historii a arche-
ologii na UK Praha. Specializuje se na nejstarší lidské dějiny a populariza-
ci vědy, hlavně historie.

Mgr. Hanka Šandová - známá jako ta paní z Půdy. Od září 2019 působí  
v Centru technického vzdělávání Půda v Městské knihovně Polička. 
Učí informatiku na Gymnáziu Jana Keplera v Praze 6 a na ZŠ Telecí. 

www.knihovna.policka.org




