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Vážení 
přátelé, 

pro měsíc 
září jsme pro 

Vá s  p ř i p r a v i l i 
znovu zajímavý program. 

Budeme moc rádi, pokud 
Vás některá z nabízených 

akcí osloví.



Pro veřejnost
ZÁPIs ZPĚvÁČKŮ do PříPravných
oddĚlení sboru
Žáci 1. a 2. tříd

1.9.2016
2.9.2016

13.9.2016
14:00 – 17:00 hod.

Komín

Zveme k zápisu do přípravných oddělení sboru děti, které budou od září 2016 žáky prvních a druhých tříd…
Budeme rádi, když nám děti zazpívají jednu lidovou píseň.
více informací: www.motyli-sumperk.cz 

MeZInÁrodní noc Pro netoPýrY 3.9.2016
19:00 hod. sev Švagrov

Na půdě… Tam to žije! Aneb poznejte tajemný svět netopýrů, například prostřednictvím přednášky RNDr. Jiřího Šafáře 
nebo sledováním netopýrů batdetektory…
více informací: Marcel Minář, minar@doris.cz, tel.: 725 083 206

slavnostI ovoce a ZelenInY  11.9.2016
9:00 hod. sev Švagrov

Nedělní dopoledne, kdy společnými silami zpracováváme plody podzimní přírody, které nám darují zahrádkáři a sadovníci 
z okolí Šumperka. Zavařování, pečení, moštování, krouhání a šlapání zelí.
více informací: Renata Čechová, cechova@doris.cz, tel.: 606 758 410 

svĚtluŠKa 13.9.2016
12:00 – 17:00 hod.

ulice města 
Šumperk

Dlouhodobý projekt Nadačního fondu Českého rozhlasu, založený na solidaritě lidí, který pomáhá nevidomým dětem 
i dospělým. Pomozte s námi! V uvedený čas si můžete, v ulicích města, odkoupit od našich dobrovolníků sbírkové předměty 
a přispět tak do celostátní sbírky.
více informací: Romana Večeřová, vecerova@doris.cz, tel.: 725 486 227

den otevřených dveří na KoMínĚ 23.9.2016
14:00 – 18:00 hod. Komín

Nudíš se? Nuda ti neuteče! Utíkej za námi a otestuj naše kroužky, prohlédni si naše učebny a dílny, něco si vyrob,  
zahraj si s námi hry a zasoutěž si!
Možná i něco pěkného vyhraješ…
A třeba najdeš to, co ti právě chybí ve tvém volném čase… 
Konec nudě!       
více informací: Jiří Kamp, kamp@doris.cz, tel.: 774 908 122

sedÁnKY Pro MaMKY 21.9.2016
17:00 – 20:00 hod. Komín

Tvoření všeho druhu pro ženy každého věku.
cena: 80 Kč
více informací: Eva Pšenčíková, psencikova@doris.cz, tel.: 731 186 053



Pro veřejnost
MIchaelsKé slavnostI 24. – 25. 9.2016

9:00 hod. sev Švagrov

Motto: „Když se dny krátí, srdce se rozjasňuje.“
Víkendový pobyt pro rodiče s dětmi. Podzimní svátek, který nás pro celý další rok posílí ve vytrvalosti, odvaze a trpělivosti. 
Boj s draky v sobě, cesta lesem k dračí sluji plná nástrah a zkoušek. Probouzení síly rytířů statečného srdce, k tomu tvoření 
a vyrábění.
více informací: Renata Čechová, cechova@doris.cz, tel.: 606 758 410

Medový den 28.9.2016
10:00 – 17:00 hod.

Park u vily 
doris

Přijďte se dozvědět zajímavosti z včelího života. Den plný her a výtvarných aktivit.
cena: 40 Kč
více informací: Adam Trčka, trcka@doris.cz, tel.: 731 501 319 

ulIČKaMI s laMPIČKaMI 30.9.2016 
19:00 – 20:00 hod.

nám. Míru
Šumperk

Večerní bloudění městem pro děti a rodiče
Putování městem začíná na náměstí Míru u radnice (start od 19.00 do 20.00 hod.). 
U startu získá každý účastník průvodce na cestu, který vás provede historickou částí Šumperka až k SVČ Doris – Komenského, 
kde putování končí.
s sebou: lampičky, lampióny nebo jiná světýlka
cestovné: 10 Kč na osobu
Za nePříZnIvého PoČasí se aKce neKonÁ.
více informací: Zuzana Vavrušová, vavrusova@doris.cz, tel.: 731 610 039



sPortovní soutĚŽe
Fotbal IsF 
sŠ kat. vI. a hoši

16. 9. 2016
8:30 hod.

tyršův stadion  
(hřiště s umělým povrchem)

Turnaj ve fotbalu pro žáky SŠ – kat. VI. A hoši
Studenti (16 – 18 let) ročník narození 2001, 2000, 1999
Více informací: Martina Rabušicová, sport@doris.cz, tel.: 731 186 059

cornY
oKresní FInÁle; sŠ kat. v. hoši i dívky

20. 9. 2016
8:30 hod. tyršův stadion

Atletická soutěž pro žáky SŠ – kat. V. hoši i dívky
Studenti ročník narození 2001 – 1997
Více informací: Tomáš Vykydal, tom.vykydal@seznam.cz

atletIcKý ČtYřboj 
ZŠ kat. III. a Iv. hoši i dívky 

22. 9. 2016
8:30 hod. tyršův stadion

Atletická soutěž pro žáky ZŠ – kat. III. a IV. hoši i dívky
Více informací: Jarmila Hynková, hynkova.jarka@seznam.cz

havraní PÁlKa
1. Kolo baseballové soutĚŽe Pro ZŠ; 
ZŠ 6. – 9. třída hoši a dívky zvlášť 

23. 9. 2016  
8:45 hod.

baseballový areál temenice 
(u střelnice, za ZŠ sluneční Šumperk)

ZŠ 6. – 9. třída, hoši a dívky zvlášť
Více informací: Martina Rabušicová, sport@doris.cz, tel.: 731 186 059

cornY 
KrajsKé FInÁle; sŠ kat. v. hoši i dívky

27. 9. 2016
9:30 hod. tyršův stadion

Atletická soutěž pro žáky SŠ – kat. V. hoši i dívky
Studenti ročník narození 2001 – 1997
Více informací: Tomáš Vykydal, tom.vykydal@seznam.cz

Platné a aktuální propozice najdete na 
http://krouzky.doris.cz/sport/2016/index.html



dalŠí vZdĚlÁvÁní PedaGoGIcKých PracovníKŮ
ZÁří 2016

aKtIv uČItelŮ tv 7.9.2016
13:00 hod.

vila doris
(sál)

Setkání učitelů TV (soutěže, metodiky soutěží atd.).
Více informací: Mgr. Martin Kuchtík, kuchtik@doris.cz, tel.: 731 186 059

Mgr. Martina Rabušicová, rabusicova@doris.cz

KabInet cIZích jaZYKŮ 22.9.2016
15:00 hod.

vila doris
(Čajovna)

První setkání členů Kabinetu CJ ve školním roce 2016/2017.
Více informací: vzdelavani@doris.cz

KabInet I. stuPnĚ ZŠ 26.9.2016
15:00 hod.

vila doris
(Čajovna)

První setkání členů Kabinetu I. stupně ZŠ ve školním roce 2016/2017.
Více informací: vzdelavani@doris.cz

KabInet PředŠKolní výchovY 29.9.2016
15:00 hod.

vila doris
(Čajovna)

První setkání členů Kabinetu předškolní výchovy (MŠ) ve školním roce 2016/2017.
Více informací: vzdelavani@doris.cz

říjen 2016

KabInet ČesKého jaZYKa, dĚjePIsu
a estetIcKé výchovY

3.10.2016
15:00 hod.

vila doris
(Čajovna)

První setkání členů Kabinetu JČ ve školním roce 2016/2017.
Více informací: vzdelavani@doris.cz

KabInet MateMatIKY, FYZIKY, cheMIe a It 5.10.2016
15:00 hod.

vila doris
(Čajovna)

První setkání členů Kabinetu MF ve školním roce 2016/2017.
Více informací: vzdelavani@doris.cz

KabInet Pro vZdĚlÁvÁní dĚtí a ŽÁKŮ
se sPecIÁlníMI vZdĚlÁvacíMI PotřebaMI

6.10.2016
15:00 hod.

vila doris
(Čajovna)

První setkání členů Kabinetu Spec Š ve školním roce 2016/2017.
Více informací: vzdelavani@doris.cz



„Ne ze souhlasu, 

ale z pochybnosti se rodí pokrok.“ 

         
         

         
         

     Jan Amos Komenský

Děkujeme za Vaše cenné připomínky, které nás ženou dál.

Úspěšný nový školní rok Vám přejí zaměstnanci 

         
   SVČ a ZpDVPP Doris Šumperk

dalŠí vZdĚlÁvÁní PedaGoGIcKých PracovníKŮ
říjen 2016

KabInet ZeMĚPIsu a PřírodoPIsu 13.10.2016
15:00 hod.

vila doris
(Čajovna)

První setkání členů Kabinetu ZaP ve školním roce 2016/2017.
Více informací: vzdelavani@doris.cz

setKÁní vYchovatelŮ Šd a ŠK 24.10.2016
8:30 hod.

Komín
(sál M. raichla)

Úvodní seminář pro pedagogické pracovníky ŠD a ŠK.
Více informací: vzdelavani@doris.cz

KabInet doPravní výchovY terMín 
uPřesníMe

vila doris
(Čajovna)

První setkání členů Kabinetu DV ve školním roce 2016/2017.
Více informací: vzdelavani@doris.cz

KabInet GarantŮ soutĚŽí terMín 
uPřesníMe

vila doris
(Čajovna)

Více informací: vzdelavani@doris.cz

Kurzy Anglického jazyka pro pedagogické pracovníky 
vypíšeme v říjnovém Zpravodaji.



Ekologických 
výukových 
programů

INFO PRO UČITELE
NOVĚ !!! Přihlášení na programy je možné POUZE 
elektronicky na www.doris.cz v sekci PRO ŠKOLY.
Po provedení registrace učitele a třídy (tříd) 
bude možné od 29.8.2016 8:00 hodin 
přihlášení na konkrétní 
termíny ekologických programů.

Začátky programu lze upřesnit 
telefonicky nebo e-mailem po rezervaci. 
Za kázeň a bezpečnost žáků po celou dobu
zodpovídá pedagogický doprovod.

CO S SEBOU: přezůvky, svačinu, 
na terénní programy - vybavení do přírody.w

w
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tel.: 583 214 213 
e-mail: vavrova@doris.cz

www.facebook.com/SEVDORISSUMPERK

Ekologických 
výukových 
programů

Ekologických 
výukových 
programů

INFO PRO UČITELE
NOVĚ !!! Přihlášení na programy je možné POUZE 

w
w

w
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z

programů

              PRVŇÁCI - ČTVRŤÁCI
     DETEKTIVNÍ KANCELÁŘ (říjen - listopad)

Délka: 2 hod. / cena: 40 Kč/os.
Podle stop a různých pobytových znamení se naučíme poznávat zvířata, 

která žijí v lese, na louce a v našem okolí.

VYPRÁVĚNÍ STARÉHO STROMU
Délka: 2 hod. / cena: 40 Kč/os.

Co prožije semínko stromu, než z něho vyroste mohutný strom? 
Formou her a aktivit se naučíme poznávat základní stromy a jejich jednotlivé části.

VENKU PO SETMĚNÍ
Délka: 2 hod. / cena: 40 Kč/os.

   Společně se s dětmi seznámíme s obyvateli noční krajiny, kteří se probouzí v době, kdy my 
chodíme spát. Noční živočichové, rostliny aneb vnímání přírody nejen očima.

PÁŤÁCI - DEVÁŤÁCI
10 NÁPADŮ JAK PŘISPĚT 

K ZÁCHRANĚ PLANETY
Délka: 2 hod. / cena: 40 Kč/os.

Celý globální svět se řítí rychlým tempem 
kupředu. Najdeme si chvíli k zamyšlení, 

jak přispět k tomu, aby vývoj nebyl 
devastující, ale trvale udržitelný? Účastníci 

sami zkusí přispět „špetkou do mlýna” svými 
nápady k ochraně životního prostředí v jejich okolí.

PO STOPÁCH DOBY LEDOVÉ
Délka: 2 hod. / cena: 40 Kč/os.

Poslední doba ledová zanechala po celém světě 
mnoho stop. Společně po nich budeme pátrat v Jesenických horách. 

Důvody ochrany přírody, chráněné lokality a přírodní bohatství Jeseníků.

OHEŇ, VODA, ZÁCHOD
Délka: 2 hod. / cena: 40 Kč/os.

Může si člověk v dnešní době přírodu užít, aniž by zanechal v krajině negativní stopu? 
        Orientace v terénu, filtrace vody, oheň bez „zapíků“ a mnoho jiného pro uvědomělý pobyt v přírodě.

TERÉNNÍ EKOPROGRAMY
Délka: 3 hod. / cena: 40 Kč/os.

DOBRODRUŽSTVÍ SKŘÍTKA ŠIŠÁKA
Výprava za skřítkem Šišákem do jeho rodného lesa. Hry a poznávání přírody.

(předškoláci, prvňáci a druháci)

ODEMYKANÍ PŘÍRODY
Praktickým poznáváním přírody kolem nás získejte klíče od tajného pokladu. 

Určování živočichů a rostlin různými metodami, hry v přírodě.
(třeťáci až deváťáci)

Nabídka

Na set
kání 

se tě
ší kolek

tiv 

pracovníků 

Střed
iska ek

ologi
cké 

výchovy.

2016/17
              PRVŇÁCI - ČTVRŤÁCI

(říjen - listopad)

Podle stop a různých pobytových znamení se naučíme poznávat zvířata, 

Formou her a aktivit se naučíme poznávat základní stromy a jejich jednotlivé části.

Společně se s dětmi seznámíme s obyvateli noční krajiny, kteří se probouzí v době, kdy my 
chodíme spát. Noční živočichové, rostliny aneb vnímání přírody nejen očima.

PŘIHLAŠOVÁNÍ 

MOŽNÉ OD 8:00 hod. 

29.8.2016
na 

www.doris.cz

sekce 

PRO ŠKOLY
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