
Kdy Co Lektor/přednášející Název Kde Pro koho Anotace

14.01.2021

16:30-18:30
Přednáška/seminář Mgr. Jiří Maléř

Šikana jako noční můra 

rodičů i učitelů

Multimediální sál 

Městského muzea v 

Hořicích

laická i odborná veřejnost

VOLNO

Přednášející Mgr. Jiří Maléř je speciální pedagog-etoped s 30-letou praxí v Dětském 

diagnostickém ústavu v Hradci Králové. Přednáška nabídne praktický pohled na šikanu, 

jak jí rozumět, jak jí předcházet a jak rozpoznat šikanované dítě z pohledu učitele i 

rodiče. Vymezíme si rozdíly mezi šikanou a škádlením, zjistíme, co všechno může k 

šikaně vést, jaké jsou její důsledky a jak nesnadná je její náprava.

1.2.2021

9:00-11:00

11:20-13:20

Preventivní program

BcA. Dominik Macháček

Divadelní lektor, režisér a 

absolvent JAMU

KyberLIFE
Divadelní sál na radnici 

MěÚ Hořice

2. stupeň ZŠ - OBSAZENO

- interaktivní vzdělávací program na téma kyberšikany, který propojuje divadelní prvky s 

multimediálními prostředky;

- následná diskuze o různých nástrahách internetového světa, informace o možnostech 

ochrany soukromí na sociálních sítích a o možných způsobech řešení  kyberšikany

- mobily s sebou

2.2.2021

9:00-11:00

11:20-13:20

Preventivní program

BcA. Dominik Macháček

Divadelní lektor, režisér a 

absolvent JAMU

KyberLIFE
Divadelní sál na radnici 

MěÚ Hořice

2. stupeň ZŠ - OBSAZENO

- interaktivní vzdělávací program na téma kyberšikany, který propojuje divadelní prvky s 

multimediálními prostředky;

- následná diskuze o různých nástrahách internetového světa, informace o možnostech 

ochrany soukromí na sociálních sítích a o možných způsobech řešení  kyberšikany

- mobily s sebou

24.02.2021
Přednáška + workshop 

v rámci týdne Plastopůst
Pavlína Havlová

Bezodpadová domácnost 

+ výroba čistících 

prostředků

Přednášková místnost 

za knihovnou

veřejnost

VOLNO

Lektorky ze Střediska ekologické výchovy SEVER v Hradci Králové seznámí veřejnost s 

tipy, jak omezit vznik odpadů v našich domácnostech. V navazujícím workshopu (pro 

max. 15 lidí) si zájemci vyrobí ekologické čistící prostředky pro svou domácnost: 1) 

"šumivá WC bomba", 2) prostředek na mytí nádobí v myčce, 3) prací prášek, 4) aviváž na 

praní / univerzální octový čistič.

09.03.2021 Beseda se spisovatelkou Petra Dvořáková
Flouk a Líla

Každý má svou lajnu

Přednášková místnost 

za knihovnou

1. - 2.třída ZŠ

7. - 9. třída ZŠ

VOLNO

Flouk a Líla - pro děti 1. a 2. tříd ZŠ - příběh o přátelství počítačové myši a kouzelného kocoura 

seznamuje malé čtenáře s rozdíly mezi běžnou skutečností a virtuálním světem, odlišností vztahů 

v běžné realitě od vztahů na sociálních sítích a dotvrzuje hodnotu skutečného, časem 

prověřeného přátelství.

Každý má svou lajnu - pro žáky 7. - 9. tříd - Dvojčata Adama a Kateřinu pojí s ostatními nejen 

život na malém městě, společná škola a přátelství, ale především florbal. Ne každý gól však 

znamená výhru. Ne všechno je takové, jak se na první pohled jeví.

Rozpis přednášek, seminářů a workshopů - jaro 2021



13.03.2021

8:00 - 15:00

Dvoudenní výjezd 

pedagogů

12.-13.3.2021

Doc. PhDr. Olga Zelinková, 

CSc.
Neposedný žák

Penzion Za Vodou

Dvůr Králové n.L.

všichni pedagogičtí pracovníci

OBSAZENO

- hledání příčin neprospěchu a následných kázeňských problémů, možnosti práce s 

těmito žáky

- vzájemná závislost nekázně a neprospěchu

- možnosti práce s těmito dětmi, spolupráce s rodinou

- páteční tvořivá dílna s pí Peterovou

18.03.2021

8:00 a 

10:00/10:30

Sférické kino pro MŠ

2. část bloku
dle výběru MŠ

MŠ Jeřice

MŠ Chomutice
MŠ - OBSAZENO

Sférický projekční systém je zábavně-vzdělávací instrument, kdy se obraz promítá na 

zaoblený strop uvnitř mobilní kupole. Děti tak mohou zcela novým způsobem poodhalit 

tajemství světa stromů, ponořit se do hlubin moří, prozkoumat nekonečný vesmír nebo 

podniknout výpravu dovnitř lidského těla. 

15.04.2021

16:30-19:00
Přednáška PhDr. Andrej Drbohlav

Děti neklidné, zlobivé a 

zlé? 

Divadelní sál na radnici 

MěÚ Hořice

laická i pedagogická veřejnost

VOLNO

Přednáška o příčinách a projevech poruch chování a agresivity u dětí, o moci, bezmoci a 

nemoci výchovy, o nemocné společnosti a jejím vlivu na osobnost dítěte včetně 

různorodých cest narušeného nebo zcela patologického chování. Představíme si 

vybrané příklady problémového chování dítěte. Jak je důležitý stres, strach, vzdor, 

odmítnutí, pochvala, trest, porozumění, konflikt či prohra v procesu zrání 

seberegulačních vlastností osobnosti dítěte? Jak významnou roli sehrává narušené 

rodinné prostředí, nestálé vazby a vztahy, agresivita rodičů, direktivní versus 

hyperprotektivní výchovný přístup? Co se nám snaží dítě sdělit svým chováním, když je 

neklidné, roztržité, vzdorovité a agresivní?

06.05.2021 Sférické kino pro ZŠ
projekce uvnitř mobilní 

kopule

Systémy lidského těla

Výprava do mikrokosmu

ZŠ Dobrá Voda, 

ZŠ Chomutice, 

ZŠ Ostroměř

žáci 5. tříd

OBSAZENO

Sferické kino s promítacím systémem povzbuzuje dítě k absorbování co nejvíce 

informací. Není to jen "suchá" teorie, děti informace lépe přijímají a zapamatují si je, 

když jsou jim předkládány formou působivých záběrů, zvukových efektů, dobře 

zapamatovatelným hlasem a v zajímavém 360° formátu.

17.-21.5.2021 Edubus
pojízdná polytechnická 

laboratoř

program dle výběru 

přihlášených škol

ZŠ Ostroměř, 

ZŠ Cerekvice, 

ZŠ Na Daliborce, 

ZŠ Chomutice, 

ZŠ Chodovice + ZŠ Jeřice

1.+2. stupeň ZŠ, pedagogové

OBSAZENO

Vzdělávací projekt, který umožňuje popularizaci polytechnických oborů pomocí 

aktivizujících výukových metod, moderních technologií a atraktivního prostředí.

18.05.2021 Výukový program
Mgr. Vanda Vaníčková, 

Ph.D.
Čtenářská gramotnost

dvě ZŠ v regionu žáci 6. a 7. tříd

VOLNO

- 90 min. - 2 vyuč. hodiny s přestávkou

- lektoři přijedou přímo do školy

- práce s různými typy textů a sdělení (psaný, video, reklama)

- max. 30 dětí

19.05.2021 Výukový program
Mgr. Vanda Vaníčková, 

Ph.D.
Čtenářská gramotnost

dvě ZŠ v regionu žáci 6. a 7. tříd

VOLNO

- 90 min. - 2 vyuč. hodiny s přestávkou

- lektoři přijedou přímo do školy

- práce s různými typy textů a sdělení (psaný, video, reklama)

- max. 30 dětí

10.06.2020

9:45-11:45

13:-15:00 oba 

časy se mohou 

lehce změnit

Seminář Ing. Marek Pavlík, Ph.D.
Najděte klíč ke svému 

potenciálu

dvě ZŠ v regionu žáci 8. tříd

VOLNO

Víte, že až 80 % lidí nevyužívá svoje silné stránky a „běží“ jen na 20 % svého potenciálu? 

Mnohdy ani svoje silné stránky neznáme, a proto je nevyužíváme. Většinou se 

neproduktivně snažíme eliminovat své slabé stránky. Tento seminář Vám pomůže 

uvědomit si Vaši motivaci a osobní hodnoty, objevit Vaše silné stránky a soustředit na ně 

svou pozornost, a to vše využít v profesním i osobním životě.



11.06.2020

9:00-12:00

Setkání ředitelů

10.-11.6.2021
Ing. Marek Pavlík, Ph.D.

Najděte klíč ke svému 

potenciálu
Hotel Pod Zvičinou

ředitelé ZŠ, MŠ, ZUŠ

VOLNO

Lektor: Ing. Marek Pavlík, Ph.D. má 18-letou zkušenost konzultanta, lektora a kouče. Do 

května 2019 dlouholetý obchodní ředitel a ředitel strategie poradenské firmy 

M.C.TRITON; externí lektor vysoké školy CEVRO Instituta Stanford Univerzity (USA); 

absolvent doktorského studia v oboru management; absolvent dvou zahraničních stáží; 

autor publikací zaměřených na regionální rozvoj, na společenskou odpovědnost 

organizací a efektivní řízení ve veřejné správě; konzultant v oblastech rozvoje 

konkurenceschopnosti regionů, procesního řízení, personalistiky a vzdělávání, vedoucí 

na dětských táborech.

1. pololetí 2021
Enviromentální programy 

pro MŠ
Hana Adamcová

výběr z programů:

Povídání o včelách

Motýli

Hmyz

Povídání o ovečkách

Čarovné bylinky

Co očima nevidíme

MŠ v regionu MŠ v regionu

VOLNO

- MŠ si vyberou vždy 2 programy dle výběru zaslaného 1.12.2020

- výukové programy zaměřené na rozvoj znalostí a dovedností z oblasti ochrany 

životního prostředí, šetrného využívání přírodních zdrojů a budování vědomého a 

kladného vztahu k přírodě a okolnímu světu

- termín si s lektorkou domlouvají samy MŠ (Tel.: 605 327 450, E-mail: 

hana@kurzyprovsechny.cz)

1. pololetí 2021 Výukový program
Malá digitální univerzita

1. část bloku
Malý datový expert

ZŠ + MŠ Jeřice

ZŠ Komenského Hořice

ZŠ Chodovice

MŠ Chomutice

předškoláci + 1.-2. třída

pedagogové

OBSAZENO

Originální výukový program pro děti (DIGI bez DIGI) o digitálním světě bez použití 

tabletů a počítačů.

Konkrétní termíny domlouvají s jednotlivými ZŠ a MŠ přímo realizátoři z MDU.

až do 31.8.2021 Fotosoutěž Ovocné stromy

Veřejnost - věkové kategorie:

7-11 let

12-15 let

16 let a více

www.maphorice.cz/fotosoutez-ovocne-stromy/

Veškeré přihlášky prosím posílejte na e-mail: map@podchlumi.cz

V případě náhlých změn termínů budeme všechny přihlášené včas informovat.

http://www.maphorice.cz/fotosoutez-ovocne-stromy/
mailto:map@podchlumi.cz

