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Bankovní spojení: ČSOB Šumperk  1252808/0300

středisko volného času 
a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
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Vážení 
přátelé, 

pro měsíc 
březen jsme 

pro Vás připravili 
následující program. 

Těšíme se na setkání
s Vámi!



pro veřejnosT
oTevřená hrnčířsKá dílna 1. 3. 2018 

13:30–15:00
Komín 

artedílna

Dílna otevřená pro každého, kdo by si chtěl vyzkoušet, jak se točí mističky a hrníčky na hrnčířském kruhu. 
cena: 40 Kč 
více informací: Zuzana Vavrušová, vavrusova@doris.cz, tel.: 731 610 039

gelli plaTe Zase TrošKu jinaK - FoToalbum
…sTále jedeme aneb Tvořivá parTy na Komíně

1. 3. 2018 
17:30–21:30

Komín 
výtvarný ateliér

Výtvarná dílna pro dospělé s Magdou Gieslovou. 
cena: 285 Kč 
více informací: Romana Večeřová, vecerova@doris.cz, tel.: 725 486 227

KeramiKa pro KaždÉho 4. 3. 2018 
9:00–14:00

Komín 
artedílna

Volná tvorba z keramické hlíny pro děti i dospělé. 
cena: 50 Kč 
více informací: Hana Janů, janu@doris.cz, tel.: 725 003 982

jarní práZdniny s dorisKou 5. 3.–9. 3.
2018 Komín

Celé prázdniny máme pro školní děti (7-15 let) připravený program. 
5. 3. Soutěžní pondělí (dopoledne: 2. ročník siláka Dorisky; odpoledne: turnaj ve florbale) 
6. 3. Keramické úterý (výtvarná dílna: Co nám může dát a ukázat hlína?) 
7. 3. Textilní středa (výtvarná dílna - Plná látek, hadříků, bavlnek...) 
8. 3. Papírový čtvrtek (výtvarná dílna - Papír není jen na psaní...) 
9. 3. Zdravý pátek (dopoledne: hrátky s gymnastikou a akrobacií + pečení sušenek; odpoledne: salátování na Komíně) 
více informací: Jiří Kamp, kamp@doris.cz, tel.: 774 908 122

ping-pong o jarních práZdninách 
pro děTi i dospělÉ

6. 3. 2018 
9:00–12:00

Kotelna 
pinpongárna

Přijďte si jen tak zahrát ping-pong a strávit prázdninové dopoledne s kamarády nebo rodinou. Pálky i míčky budou  
k zapůjčení na místě. 
cena: 50 Kč 
více informací: Jana Truksová, truksova@doris.cz, tel.: 725 465 419

oTevřená hrnčířsKá dílna 15. 3. 2018 Komín 
artedílna

Dílna otevřená pro každého, kdo by si chtěl vyzkoušet, jak se točí mističky a hrníčky na hrnčířském kruhu. 
cena: 40 Kč 
více informací: Zuzana Vavrušová, vavrusova@doris.cz, tel.: 731 610 039



pro veřejnosT
veliKonoční Tvoření v Zš dolní sTudÉnKy 15. 3. 2018 

15:30–18:30
Zš dolní 

studénky
Zdobení velikonočních kraslic různými technikami - zdobení slámou, vrtání a zdobení voskem. Tvoření velikonočních 
dekorací z různých materiálů. 
cena: 50 Kč 
více informací: Hana Janů, janu@doris.cz, tel.: 725 003 982

viTrážová Zrcadla
umělecKÉ inspirace

16. 3. 2018 
14:00–19:00

Komín 
artedílna 

výtvarný ateliér

Výtvarná dílna inspirovaná tvorbou Pieta Mondriana. 
cena: 120 Kč 
více informací: Zuzana Vavrušová, vavrusova@doris.cz, tel.: 731 610 039

KeramiKa pro rodiče s děTmi 17. 3. 2018 
9:00–14:00

Komín 
artedílna

Jednoduché tvoření z keramické hlíny pro rodiče s dětmi. 
cena: 50 Kč 
více informací: Zuzana Vavrušová, vavrusova@doris.cz, tel.: 731 610 039

den s parKourem a aKrobacií na Komíně 17. 3. 2018 
9:00–16:00

Komín 
Tělocvična

Máš rád/a pohyb, skákání a překonávání překážek i vlastního úsilí? Tak přesně tento den u nás nesmíš vynechat! Přijď  
si potrénovat, poznat nové kamarády a postavit se novým výzvám.
nutné se předem přihlásit na e-mailové adrese truksova@doris.cz. 
cena: 250 Kč
Cena zahrnuje celodenní program v tělocvičně se zkušenými lektory, pitný režim a oběd. 
více informací: Jana Truksová, truksova@doris.cz, tel.: 725 465 419

sedánKy pro mamKy 21.3.2018 
17:30–20:30

Komín 
výtvarný ateliér

Tvoření všeho druhu pro ženy každého věku. (Keramika, práce s přírodním materiálem, řemesla atd.) 
cena: 90 Kč 
více informací: Eva Pšenčíková, psencikova@doris.cz, tel.: 731 186 053

jarní KoncerT 22.3.2018 
18:00–19:00

divadlo 
šumperk

Jarní koncert mladších oddělení Šumperského dětské sboru. Vystoupí Zpívánky, Růžové děti a Komorní sbor. 
Předprodej vstupenek v pokladně divadla od pondělí 26. února. 
cena: 70 Kč 
více informací: Martina Koukolová, motyli@spk.cz, tel.: 607 047 740



pro veřejnosT
oTevřená hrnčířsKá dílna 22.3.2018 

13:30–15:00
Komín 

artedílna

Dílna otevřená pro každého, kdo by si chtěl vyzkoušet, jak se točí mističky a hrníčky na hrnčířském kruhu. 
cena: 40 Kč 
více informací: Zuzana Vavrušová, vavrusova@doris.cz, tel.: 731 610 039

jarní KoncerT 23.3.2018 
18:00–19:00

Klášterní 
kostel 

šumperk

Jarní koncert Šumperského dětského sboru. Zpívají Barevné děti, Plameňáci a Motýli. 
cena: vstupné dobrovolné
více informací: Martina Koukolová, motyli@spk.cz, tel.: 607 047 740

veliKonočníK 29. 3. 2018 
9:00–16:00

Komín 
artedílna 

Tělocvična

Tvoření a hry v duchu velikonočních tradic. 
více informací: Zuzana Vavrušová, vavrusova@doris.cz, tel.: 731 610 039

pravidelnÉ aKce

sporTovní volná herna
26. 9. – 5. 6. 2018 

14:00–15:00
úterý

Komín 
Tělocvična

Pošlete své děti po škole k nám se na chvíli „vylítat". 
Děti mohou hrát cokoliv, co budou chtít, pod dohledem našeho pedagoga, který pomůže, poradí, ale nebude děti příliš 
organizovat. 
Sportovní volná herna bude otevřena každé úterý vždy od 14:00 do 15:00 hod.
cena: 20 Kč 
více informací: Jana Truksová, truksova@doris.cz, tel.: 725 465 419

volná herna
18. 9. – 8. 6. 2018 

15:00–18:00
po, út, čt, pá

Komín 
mateřské centrum

Volná herna jse pro vás k dispozici každé odpoledne kromě středy. Najdete v ní kuličkový bazének, trampolínku, prolézací 
hrad, didaktické hračky a pomůcky, molitanový vláček, kuchyňku pro nejmenší...
Můžete si uvařit kávu, čaj. 
Volná herna je pro děti do 6 let v doprovodu rodičů. 
cena: 40 Kč 
více informací: Eva Pšenčíková, psencikova@doris.cz, tel.: 731 186 053



další vZdělávání pedagogicKých pracovníKŮ
jarní seTKání řediTelŮ neúplných šKol 
20. výročí od Zahájení činnosTi!

22. 3. 2018
14:30

Základní škola  
a mateřská škola 

lukavice

Setkání je připravováno ve spolupráci a za podpory MAS Šumperský venkov 
program: 1. Zahájení, přivítání hostů – A. Vokurková, I. Molková

2. Informace o škole, program školy
a) Čtenářské dílny a kluby - ukázka práce s žáky (Z. Míčová)
b) Angličtina v 1. a 2. ročníku bez čtení a psaní (J. Bezděková)
3. Prohlídka školy
4. Informace oddělení DVPP při SVČ a ZpDVPP Doris Šumperk - Ing. D. Vláčelová
5. Výuka plavání a PPČ pedagogů, plavecká liga - Bohumil Molek
6. Příprava dalšího setkání ředitelů neúplných škol, popř. zájezdu - A. Vokurková
7. Diskuse
8. Závěr

prosíme o nahlášení účasti na tel.: 734 148 105 – i. molková nebo 739 013 671 - a.vokurková
Na setkání s Vámi se těší Mgr. Alena Vokurková a Mgr. Ivana Molková

souTěže
reciTační souTěž - oKrsKovÉ Kolo 14. 3. 2018 

8:00–13:00
Komín 

sál m. raichla

Soutěž dětských recitátorů - DĚTSKÁ SCÉNA 2018; Přihlášky zasílejte na adresu: souteze@doris.cz do 27. února 2018. 
Soutěž probíhá v pěti kategoriích od 1. do 9.ročníku ZŠ a víceletá gymnázia. 
více informací: Dana Vláčelová, vlacelova@doris.cz, tel.: 725 005 784

programování - oKresní Kolo 15. 3. 2018 
8:00–13:00

voš a spš 
šumperk

Soutěž v programování probíhá v kategoriích: Programování a Tvorba webu a je určena pro základní i střední školy. 
více informací: Dana Vláčelová, vlacelova@doris.cz, tel.: 725 005 784

maTemaTicKý KloKan 16. 3. 2018 probíhá  
na školách

Matematická korespondenční soutěž v kategoriích: Cvrček, Klokánek, Benjamín, Kadet, Junior, Student. 
více informací: Dana Vláčelová, vlacelova@doris.cz, tel.: 725 005 784

reciTační souTěž - oKresní Kolo 21. 3. 2018 
8:00

Komín 
sál m. raichla

Do okresního kola postupují žáci na základě výsledků okrskového kola, přihlášky zasílejte na adresu: souteze@doris.cz. 
více informací: Dana Vláčelová, vlacelova@doris.cz, tel.: 725 005 784

Upozornění: Přihlašování prosíme na ww.doris.cz sekce pro školy  
nebo souteze@doris.cz.



sporTovní souTěže
oF silový čTyřboj sš 14. 3. 2018 gymnázium 

šumperk

Okresní finále v silovém čtyřboji studentů a studentek středních škol. 
více informací: Martina Rabušicová, rabusicova@doris.cz, tel.: 731 186 059

vybíjená ii. - KaT. dívKy 20. 3. 2018 
8:30

Zš 8. května 
Tělocvična

Okresní finále ve vybíjené starších dětí základních škol. 
více informací: Martina Rabušicová, rabusicova@doris.cz, tel.: 731 186 059

KF silový čTyřboj sš 21. 3. 2018 
8:30

gymnázium 
šumperk

Krajské finále v silovém čtyřboji studentů a studentek středních škol. 
více informací: Martina Rabušicová, rabusicova@doris.cz, tel.: 731 186 059

oF halová Kopaná KaT. iii. a vi. 27. 3. 2018 
8:30

Zš postřelmov
sportovní hala

Okresní finále v halové kopané žáků druhého stupně základních škol. 
více informací: Martina Rabušicová, rabusicova@doris.cz, tel.: 731 186 059

ovov 2018 6. 4. 2018 Zš vodní 
mohelnice

5. ročník okresního kola OVOV 2018 (ODZNAK VŠESTRANNOSTI OLYMPIJSKÝCH VÍTĚZU). 
Soutěž družstev a jednotlivců v disciplínách: hod 2kg medicinbalem, švihadlo, kliky, trojskok z místa, u páté disciplíny máte 
na výběr: dribling kolem met / běh na 1000m. 
více informací: www.ceskosportuje.cz; Alena Sedlářová, alena.sedlar@seznam.cz, tel.: 734 836 067

Podrobné informace a propozice jsou dostupné na 
http://krouzky.doris.cz/sport/

souTěže
moravsKý ZvonečeK - pěvecKá 
souTěž - oKrsKovÉ Kolo

22. 3. 2018 
8:00

Komín 
sál m. raichla

Soutěž zpěváčků lidových písní, propozice a přihlášku naleznete na webu. 
Přihlášky prosím zasílejte do 9.3.2018 na adresu souteze@doris.cz. 
více informací: Dana Vláčelová, vlacelova@doris.cz, tel.: 725 005 784

Upozornění: Přihlašování prosíme na ww.doris.cz sekce pro školy  
nebo souteze@doris.cz.
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Soutěžní pondělí 5.3.2018 -
tělocvična Komín

S sebou obuv i oblečení na cvičení do tělocvičny, pití a svačinu.
Info: Martina Rabušicová, 731186059

9:00 – 12:00 hod.
2. ročník siláka Dorisky

Přijď poměřit své síly s ostatními dětmi na Šumpersku.
Vstup: 50 Kč

13:00 – 16:00 hod.
Turnaj ve florbale

Přijď sám nebo v partě kamarádů si zahrát na Komín.
Vstup: 50 Kč

Zdravý pátek 9.3.2018 
tělocvična Komín / výtvarný ateliér
Info: Jana Truksová, 725465419

9:00 – 12:00 hod.
Hrátky s gymnastikou a akrobacií + pečení sušenek

Vstup: 50 Kč
Přijď si zaskákat na trampolíně nebo naší nafukovací žíněnce. 

Energii si doplníš čerstvými sušenkami, 
které si sám/sama upečeš.

 

13:00 – 15:00 hod.
Salátování na Komíně

Vstup: 50 Kč
        Po náročném dopoledním programu se občerstvíš zdravým obědem 
            a vytvoříš si deníček Sportovce, do kterého si můžeš zaznamenávat 
                  své denní návyky.

prázdniny
Jarní

s UMĚNÍM
9:00 do 15:00 hod. - ateliéry Komín

každý den je vstupné 125 Kč

Keramické úterý 6.3.2018 
Co nám může dát a ukázat hlína? 

Info: Zuzana Vavrušová, 731610039

Textilní středa 7.3.2018
plná látek, hadříků, bavlnek...

Info: Eva Pšenčíková, 731186053

Papírový čtvrtek 8.3.2018
Papír není jen na psaní... 

Info: Romana Večeřová, 725486227

Zim
ní tábor na Švagrově

           Cena: 2100,-
• Celodenní program,
• plnou penzi, včetně pitného režimu,
    • ubytování na Švagrově v budově,
            • dopravu tam a zpět.Přihláše

ní na tá
bor:

tabo
ry.d

oris
.cz 

Hlavn
í ve

dou
cí: J

iří K
amp

kam
p@

dori
s.cz

774908122

věk: 8 - 13 let5.3 - 9.3.2018

Více informací na:

Jiří KAMP - kamp@doris.cz

www.doris.cz
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