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  NABÍDKA PROGRAMŮ  

PRO MATEŘSKÉ ŠKOLY 

PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

Nabízíme Vám tematicky ucelené bloky, které svým obsahem 

mohou upevnit, prohloubit, rozšířit a obohatit učivo. To vše 

formou zážitkových, interaktivních, tvořivých a kooperativních 

metod, které kromě důrazu na odborný obsah, podporují pozitivní 

vztahy ve skupině účastníků i zapojení jednotlivce. 

 

Čekat můžete: 

● témata provázaná s RVP a učivem 

● odbornost lektorů ve vztahu k vybranému tématu 

● profesionální přístup  

● dlouholeté zkušenost 
 

Programy probíhají celoročně od října do června s ohledem na 
zaměření programu. 
Místo konání je dle domluvy a zaměření programu – SVČ Ivančice, 
škola, hřiště, park, … 
Programy je nutné předem objednat a individuálně se na každém 
domluvit. 
Program je připraven pro jednu skupinu (1 třída), počty dětí ve třídě 
konzultujeme předem, délka programu je 60 min. 
 

Kontaktní osoba pro objednávky a administraci:  
Bc. Simona Chabinová 
604 407 269 
chabinova@svcivancice.cz
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č. název oblast a téma obsah věk úplata 

1 Dopravní výchova hrou – 

aneb co se všechno děje 

na silnici  

 

Člověk a jeho svět 

Člověk a zdraví 

 

děti si postaví vlastní město se silnicemi, poznají základní 

dopravní značky, jejich význam a důležitost pro ně, naučí se 

základní pravidla chování při jízdě na kolech, kolečkových 

bruslích, koloběžkách, ale i při hraní si v blízkosti vozovky  

5+ 

 

50/dítě/v SVČ 
60/dítě/mimo SVČ  

2 Poznáváme lidské tělo – 

aneb jak to celé funguje 

 

Člověk a zdraví 

Badatelství 

děti se seznámí se svým tělem, objeví, co všechno je v jejich 

těle, kolik mají v těle kostí, jaké jsou svaly a jak fungují a poznají 

základní soustavy lidského těla, stanou se badatelem, který 

formou pokusů a experimentů pozná, co všechno je v našem 

těle, jak nám tluče srdce 

5+ 50/dítě/v SVČ 
60/dítě/mimo SVČ  

3 Přijelo k nám divadlo  Umění a kultura 

Jazykový rozvoj 

Kreativita 

přijedeme s loutkovým divadlem, kde děti uvidí jednu ze 

známých pohádek, sami si budou mít možnost zahrát některé 

postavy a vést loutky 
 

5+ 50/dítě/v SVČ 
60/dítě/mimo SVČ  

4 Čímpak jednou budu? 

 

Člověk a svět práce během programu si děti vyzkouší plnit různé úkoly typické pro 

některé povolání, projeví svoji hbitost, zručnost a bystrý rozum, 

pojmenování jednotlivých povolání 
 

5+ 50/dítě/v SVČ 
60/dítě/mimo SVČ  

5 Hrajeme si se slovíčky 

 

Jazyk a jazyková 

Komunikace 

program je zaměřený na rozvoj komunikace, slovní zásoby a 

tvorby krátkých příběhů ve vybraném jazyce, pomocí 

jednoduchých písmen, slov a her se děti naučí komunikovat 
 

5+. 50/dítě/v SVČ 
60/dítě/mimo SVČ  

6 Matematika, dravá i 

hravá  

Matematika a její aplikace program je zaměřený na rozvoj dětských schopností v rámci 

matematických dovedností, naučíme se orientovat v prostoru, 

vyzkoušíme schopnosti koordinace mozku a rukou, rozvineme 

jemnou motoriku, logické uvažování, a to vše formou her, 

soutěží 
 

5+ 50/dítě/v SVČ 
60/dítě/mimo SVČ  

7 Finanční 
pregramotnost – aneb 
v životě není nic 
zadarmo 

Člověk a společnost 
Finanční pregramotnost 

s dětmi si zahrajeme společně příběh, ve kterém je potřeba mít 
od každého povolání to, co dokáže mlynář, švec, švadlenka 
nebo selka vyrobit či vypěstovat, k úspěchu bude potřeba 
správné rozhodování, naučíme se o vše požádat, a také 
poděkovat za to, co dostaneme 
 

5+ 50/dítě/v SVČ 
60/dítě/mimo SVČ  

8 Medvídek Kulička 

 

Člověk a zdraví 

 

v programu se věnujeme prevenci dětské obezity, výchově 

ke zdravému životnímu stylu a správným stravovacím 

návykům, a to formou her a soutěží  
 

5+ 50/dítě/v SVČ 
60/dítě/mimo SVČ  

9 Nehoda není náhoda 

 

Člověk a jeho svět 

Člověk a zdraví 

 

děti se seznámí s nástrahami, které na ně číhají venku i doma a 

naučí se, jak se zachovat v krizových situacích, program je 

prevencí dětských úrazů 
 

5+ 50/dítě/v SVČ 
60/dítě/mimo SVČ  



 

 

č. název oblast a téma obsah věk úplata 

10 Cesta kolem světa 

 

Člověk a společnost 

 

v programu zavedeme děti do různých koutů světa, 

zopakujeme si, jak se dá cestovat, formou hry si přiblížíme 

danou zemi či světadíl 
 

5+ 50/dítě/v SVČ 
60/dítě/mimo SVČ  

11 Ovečky    

 

Člověk a příroda 

 

program seznámí děti se životem oveček, co nám dávají, jak 

se zpracovává vlna a na co se používá, součástí programu je 

 i výroba vlněného míčku 

5+ 50/dítě/v SVČ 

60/dítě/mimo SVČ  

+ 20/dítě/materiál  

12 S Vilíkem za 

medíkem  

 

Člověk a příroda 

 

představíme si jednotlivé členy velké včelí rodiny,  jejich 

úlohu a společný život, formou názorné hry si vyzkoušíme, 

jak je těžké získat med, prohlédneme si i ostatní včelí 

produkty a povíme si, proč jsou pro nás včely tak důležité 

5+ 50/dítě/v SVČ 
60/dítě/mimo SVČ  

13 Domácí mazlíčci 

 

Člověk a příroda 

 

program seznámí děti s tradičními, ale i netradičními 

domácími mazlíčky, co vše potřebují, jak o ně musíme 

pečovat, podíváme se na chov nejběžnějších z nich 

5+ 50/dítě/v SVČ 
60/dítě/mimo SVČ  

14 Zvířecí šatník 

 

Člověk a příroda 

 

každé zvíře je jinak přizpůsobeno životu ve volné přírodě, 

některá zvířata mají peří, jiná srst a některé živočichy chrání 

pevná schránka, naučíme se pojmenovávat jednotlivé části 

zvířecího těla, program je doplněn fotkami, prezentací a 

drobnými úkoly, žáci vyrobí svou vlastní zvířecí masku   

5+ 50/dítě/v SVČ 
60/dítě/mimo SVČ  

15 Pohádkovaná 

 

Člověk a jeho svět 

Čtenářská gramotnost 

kde se vzala pohádka, proč je tady, ukážeme si, co nám 

pohádky říkají, v čem nám mohou pomoci, děti budou 

podle ukázek hádat pohádky, procvičí si paměť 

5+. 50/dítě/v SVČ 
60/dítě/mimo SVČ  

16 I já mám 5 smyslů 

 

Člověk a jeho zdraví v programu si děti vyzkouší v praktických ukázkách, jak jim 

pracují všechny smysly, budou chutnat, čichat, poslouchat, 

poznávat po hmatu i procvičí svůj zrak 

5+ 50/dítě/v SVČ 
60/dítě/mimo SVČ  

17 Tajemství říše 

TSODAR   

 

Osobnostně sociální rozvoj 

Týmová spolupráce 

v programu se děti vypraví do tajemné říši Tsodar, společně 

plní úkoly, které jsou pro tuto zemi typické – to je slušné 

chování, týmová spolupráce, kamarádství 
 

5+ 50/dítě/v SVČ 
60/dítě/mimo SVČ  

18 Indiánskou stezkou 

 

Člověk a jeho svět 

 

program zavede děti do doby, kdy žili původní obyvatelé 

Ameriky, děti se hravou formou seznámí s činnostmi, které 

Indiáni vykonávali, (př. střelbu z luku, stavba totemu, …), 

součástí programu je jednoduchá tvořivá aktivita 
 

5+ 50/dítě/v SVČ 
60/dítě/mimo SVČ  

19 Neposedná žížala 

 

Sport, pohyb, spolupráce 

 

dětem je v tomto programu průvodcem žížala, plní pohybové 

dovednosti a hravou formou procvičují svoje motorické 

schopnosti 
 

5+. 50/dítě/v SVČ 
60/dítě/mimo SVČ  



 

 

č. název oblast a téma obsah věk úplata 

20 Dobrá trefa 

 

Sport, pohyb, spolupráce 

 

dobrou trefu budou muset děti předvést v různých 

sportovních odvětvích jako je fotbal, florbal, basketbal  

a jiných, kde každý sám za sebe bude sbírat úspěšné pokusy 

a příjemně si společně zasoutěží 
 

5+ 50/dítě/v SVČ 
60/dítě/mimo SVČ  

21 Hlína není špína 

(program probíhá 

v budově SVČ)      

 

Polytechnické vzdělávání program je zaměřený na nejrůznější techniky práce s 
keramickou hmotou, výroba glazovaného výrobku se dvěma 
výpaly probíhá ve dvou blocích v rozmezí cca 14 dní, v prvním 
bloku si děti vyrobí předem vybraný výrobek, ve druhém bloku 
nabarvíme glazurou, po výpalu výrobky doručíme do MŠ 
(celkově je nutné počítat se 3 týdny) 

5+ 50/dítě 
+ 60/dítě/materiál 
(1 blok) 
 

22 Vánoční dílny 

(program probíhá 

v budově SVČ)   

Polytechnické vzdělávání v programu si děti mohou vyrobit výrobky s vánoční 

tématikou: drátovaný zápich, svíčky, přání, ryby z pedigu apod. 

 

5+ 50/dítě 

+10-60/dítě/dle výrobku 

23 Práce se dřevem 

(program probíhá 

v budově SVČ) 

Polytechnické vzdělávání v programu si děti vyzkouší základy práce se dřevem, vyrobí si 

jednoduchou dřevěnou medaili 

5+ 50/dítě 

+10/dítě/materiál 

24 Velikonoční dílny 

(program probíhá 

v budově SVČ)   

 

Polytechnické vzdělávání v programu si žáci mohou vyrobit výrobky s velikonoční 

tématikou: zdobená vajíčka, svícny, drátovaný motýl, výrobky z 

květináčů, … 

5+ 50/dítě 

+10-60/dítě/dle výrobku 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

DÁLE Z NAŠÍ NABÍDKY 
 
Plánujete vícedenní pobytovou akci a potřebujete pomoct s logistikou, 
naplánovat program, vytipovat zajímavé místo nebo zajistit personální 
obsazení? 
 
Máme zkušenosti s: 

● adaptačními kurzy  

● školními výlety  

● školami v přírodě 
 
Na tyto pobytové akce Vám připravíme program zaměřený na: 

● týmovou spolupráci 

● komunikativní dovednosti 

● skupinovou dynamiku 

● tábornické a branné dovednosti 

● zážitkové a sportovní aktivity 
 
Co můžete očekávat? 

● máme databázi vhodných objektů 

● postaráme se o administrativu 

● naši lektoři jsou zkušení a proškolení 

● profesionální přístup 
 
Zajistíme a zorganizujeme pro Vás jakoukoliv akci dle Vašeho přání např. 

● k významným i mezinárodním dnům (Den jazyků, Den Země, Den 
Evropy, Den vody, Den dětí, ...) 

● k oslavám i významným příležitostem Vaší školy 

● jednodenní školní výlety s programem 

● zajistíme doprovodné programy, ozvučení i moderování Vaší akce 

● jednodenní školní výlety s programem 

● sportovní den s netradičními aktivity, branný den 

● preventivní programy dle domluvy 
 
Nabízíme Vám spolupráci k zajištění zájmových kroužků ve Vaší 
škole/družině. Pomůžeme Vám zorganizovat kroužky dle Vašeho 
individuálního zájmu nebo si můžete vybrat z naší stávající nabídky: 

● taneční kroužky 

● tvořivé kroužky a keramika 

● jazykové kroužky 

● sportovní kroužky 
 
Ke školním výletům, školám v přírodě i dalším pobytovým akcím můžete 
využít naše ubytovací zařízení Horizont, které se nachází se v tichém prostředí 
na okraji města Ivančice. Součástí areálu jsou travnaté plochy, fotbalové a 
víceúčelové hřiště, táborové ohniště. Nabízí ubytování až na 71 lůžkách a 
stravování v různé formě. 
 

● během celého roku pořádáme pro pedagogické pracovníky 
akreditované kurzy MŠMT 

● pomůžeme Vám připravit či realizovat Šablony II. a III. OPVVV 

● pomůžeme Vám realizovat implementaci programů MAP II 

● nabízíme praxi, doučování a přípravu žáků/studentů 

● o letních prázdninách Vám pomůžeme zrealizovat příměstský 
tábor/tábory pro děti

 


