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DorIs ŠUMPerK

tel:              +420 583 214 212/13/14
fax:             +420 583 214 214
email:        info@doris.cz

svČ a ZpDvPP Doris Šumperk
IČO: 00 85 2082
Bankovní spojení: ČSOB Šumperk  1252808/0300

středisko volného času 
a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Doris Šumperk

Komenského 810/9 
787 01  Šumperk

www.doris.cz

ŠUMPerK

tel:              +420 583 214 212/13/14
fax:             +420 583 214 214
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Vážení 
přátelé, 

pro měsíc 
červen 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
BArevnÁ DÍLnA 3.6.2016

14:00 – 19:00 hod. Komín

Výtvarná dílna pro děti a rodiče.
Tentokrát si v páteční výtvarné dílně pohrajeme s barvami a ručními lisy a vytvoříme si tak tričko na prázdniny a prázdninový 
deník na naše prázdninové cesty...
S sebou si, prosím, přineste jednobarevné, světlé tričko bez potisků.
Cena: 60 Kč
více informací: Romana Večeřová, vecerova@doris.cz, tel.: 725486227

ZÁPIs ZPĚvÁČKŮ – ŠUMPersKÝ DĚtsKÝ sBor 6.6. – 7.6.2016
14:00 – 17:00 hod. Komín

Zveme děti, které budou od září 2016 žáky prvních a druhých tříd nebo dva roky před školní docházkou na zápis do 
Zpívánek. Budeme rádi, když nám děti zazpívají jednu lidovou píseň.
více informací: Ivana Žůrková, motyli@spk.cz, tel.: 725 012 639

LUKÁŠ vonDrÁČeK 7.6.2016
17:30 hod.

Klášterní 
kostel

Klavírní recitál 
Cena: 80 Kč (děti, důchodci 60 Kč)
více informací: Petr Konupčík, konupcik@doris.cz, tel.: 731 610 037

KonCert – LotYŠsKÝ sMÍŠenÝ sBor MAsKA 
A MotÝLI ŠUMPerK

8.6.2016
19:00 hod.

Klášterní 
kostel

více informací: Ivana Žůrková, motyli@spk.cz, tel.: 725 012 639

ZÁvĚreČnÝ KonCert BArevnÝCH DĚtÍ 
A PLAMeŇÁKŮ

9.6.2016
18:00 hod.

Klášterní 
kostel

více informací: Ivana Žůrková, motyli@spk.cz, tel.: 725 012 639

seDÁnKY Pro MAMKY 22.6.2016
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

BeneFIČnÍ KonCert – MotÝLI ŠUMPerK 29.6.2016
19:00 hod.

Klášterní 
kostel

Benefiční koncert na podporu nadace Dobrý anděl.
Závěrečný koncert sezóny a současně „generálka“ na soutěžní vystoupení v řecké Preveze.
více informací: Ivana Žůrková, motyli@spk.cz, tel.: 725 012 639



soUtĚže
soUtĚže MŠMt

Ve středu 25. května proběhla v prostorách Komínu poslední předmětová soutěž MŠMT v tomto 
školním roce. Rádi bychom touto cestou poděkovali vám, učitelům, kteří pracujete s nadanými žáky 
a připravujete je na soutěže, které SVČ a ZpDVPP Doris organizačně zaštiťuje. Ceníme si vaší energie, 
kterou do svých žáků investujete nad rámec svých povinností, a doufáme, že si v nadcházejících letních 
měsících odpočinete natolik, že se budeme setkávat při okresních kolech soutěží i v příštím školním 

roce. Všem zúčastněným žákům gratulujeme a přejeme prázdniny plné hezkých zážitků.  

Tým SVČ DORIS                            

vyhodnocení soutěže DĚtI, PoZor, ČervenÁ!
Tak jako již v minulých letech i letos se školy zapojily do dopravně-výchovné soutěže Děti, pozor, červená! Tématem 
letošního ročníku byly refl exní prvky na silnici a bezpečné přecházení vozovky. Vybrat ty nejpovedenější obrázky nebylo 
vůbec jednoduché. Nakonec se ale podařilo a výsledky můžete nahlédnout na www.doris.cz. 
Rádi bychom vás pozvali na výstavu oceněných prací, které budou k vidění na Komíně ve dnech 30. 5. – 30. 6. 2016. 
věcné ceny od společnosti BesIP obdrží ocenění poštou. 

Krásné prázdniny
přeje SVČ DORIS



sPortovnÍ soUtĚže
PLÁžovÝ voLejBAL 
oKresnÍ FInÁLe; sŠ kat. v., hoši 

2. 6. 2016
od 8:30 hod.

tj sokol Mohelnice
nám. tyrše a Fügnera

Turnaj v plážovém volejbalu pro studenty SŠ – kat. V. 
více informací: Martin Kuchtík, kuchtik@doris.cz, tel.: 731 186 059

HAvrAnÍ PÁLKA
3. KoLo BAseBALLovÁ soUtĚže Pro ZŠ 
ZŠ 6. – 9. třída, hoši a dívky zvlášť 

10. 6. 2016  
od 8:45 hod.

baseballový areál 
temenice 

(u střelnice, za ZŠ 
sluneční Šumperk)

více informací: Martin Kuchtík, kuchtik@doris.cz, tel.: 731 186 059

MInIKoPAnÁ ZŠ
oKresnÍ FInÁLe; ZŠ kat. III. hoši

16. 6. 2016
od 8:30 hod. tyršův stadion

Turnaj v minikopané pro žáky ZŠ
více informací: Martin Kuchtík, kuchtik@doris.cz, tel.: 731 186 059

Platné a aktuální propozice najdete na  
http://krouzky.doris.cz/sport/2015/index.html



DALŠÍ vZDĚLÁvÁnÍ PeDAGoGICKÝCH PrACovnÍKŮ
AKtUÁLnÍ PrÁvnÍ ÚPrAvA ve ŠKoLstvÍ 17. 6. 2016

8:00 – 13:30  hod. Komín

Beseda nad „paragrafy“ pro ředitele škol a školských zařízení...
Lektor:  PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D.
Termín:  pátek 17. června 2016
Čas konání:  8:30 hod. – 13:30 hod. (prezence od 8:00 hod.)
Místo konání: „Komín“ (Komenského 810/9), sál M. Raichla
Cena: 300 Kč (platba převodem – po vystavení faktury)
 
Přihlášky zasílejte:
- do:  12. června 2016
- na adresu:  vzdelavani@doris.cz

Přihlášky na adrese: www.doris.cz v sekci Akce – odborné
 
více informací:  Petra Müllerová, mullerova@doris.cz, tel.: 602 766 411



Věkové kategorie:  

I. Mateřské školy 

II. 1. stupeň základních škol 6 - 10 let

III. 2.stupeň ZŠ a nižší gymnázium 10 - 15 let

Do soutěže se přijímají kresby na formátu max. A3.

Každou kresbu je třeba na rubu označit: 

 - jméno a příjmení autora

 - věková kategorie 

 - kontaktní adresa 

    na odesílatele 

    (škola, e-mail) 

I. Mateřské školy 

II. 1. stupeň základních škol 6 - 10 let
Věkové kategorie: 

I. Mateřské školy 

II. 1. stupeň základních škol 6 - 10 let

III. 2.stupeň ZŠ a nižší gymnázium 10 - 15 let

Do soutěže se přijímají kresby na formátu max. A3.

Každou kresbu je třeba na rubu označit: 

- jméno a příjmení autora

- věková kategorie 

- kontaktní adresa 

  (škola, e-mail) 

Klub českých turistů odbor Šumperk  
Městská knihovna Šumperk 
SVČ Doris Šumperk

Vyhlašují u příležitosti 20. výročí otevření rozhledny na Háji
dětskou výtvarnou soutěždětskou výtvarnou soutěž

VÝLET DO HOR

Práce doručte do 20. září: - do půjčovny pro mládež Městské knihovny Šumperk,  17. listopadu 6, 787 01 Šumperk. - do knihovny Sever na Temenické ul. č. 5- na recepci SVČ Doris - Komín    na ul. Komenského 9, Šumperk

www.kctsumperk.cz
www.knihovnaspk.cz
www.doris.cz

Vyhodnocení a předání cen vítězům 

a zahájení výstavy oceněných a dalších 

vybraných prací  se bude konat 

8. 10. 2016 ve 13:00 hod.

před rozhlednou na Háji 

v rámci pochodu 

Po Šumperském psaníčku. 
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