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NABÍDKA PROGRAMŮ  

PRO GYMNÁZIA A SŠ 

PRO ŠKOLNÍ ROK 2019/2020 
 

 

Nabízíme Vám tematicky ucelené bloky, které svým obsahem 

mohou upevnit, prohloubit, rozšířit a obohatit učivo všech stupňů 

škol. 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 zkušenosti 
 
 
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. 
 

Kontaktní osoba pro objednávky a administraci:  
Bc. Petra Heřmanová 
739 418 283  
petra.hermanova79@gmail.com 
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č. název oblast a téma obsah skupina délka  cena 

1 Finanční 

gramotnost – aneb 

za chvíli se budu 

živit sám/a  

osobnostně 

sociální 

výchova, 

finanční 

gramotnost 

program provede studenty hospodařením domácnosti, vysvětlí jim 

produkty sloužící ke správě financí, vysvětlí jim, co je to „zodpovědné 

zadlužování“, ukáže jim osobní finanční analýzu a probereme krátkodobé 

finanční plánování, program dále obsahuje informace o právech i 

povinnostech spotřebitele, osvětlí pracovně právní vztahy, dotkne se 

občanského práva, řešení sporů, vše formou pracovních podkladů pro 

další využití, her, zábavných kvízů, program je koncipován do šesti 

výukových programů, je možné si vybrat pouze jednotlivý program nebo 

se účastnit všech témat: domácí hospodaření, finanční správa, 

zodpovědné zadlužování, finanční plánování, právo a povinnosti 

spotřebitele, pracovně právní vztahy, spory, spoření, investice a pojištění 
 

 

skupina do 24 

žáků, vyšší 

počty 

konzultujte 

předem 

 

90 min 50/student/v SVČ 
60/student/mimo 
SVČ  
 

2 Čeština/ cizí 

jazyky  

 

čeština, cizí 

jazyky 

program je zaměřený na rozvoj komunikace, slovní zásoby a přípravy 

k maturitní zkoušce formou kvízu a her, které jsou orientovány zvládnutí 

a pochopení jazyka jako celku, studenti budou odpovídat na otázky pod 

časovým „stresem“, vytvářet příběhy podle předloh obrázků, symbolů a 

ikon, pokusíme se popsat slova, děje, skutečnosti formou nápověd, 

budeme používat asociace, synonyma, antonyma apod., program lze 

připravit i v jiném jazyce, např. angličtina, němčina apod., program lze 

realizovat v různých jazycích 
 

 

skupina do 24 

žáků, vyšší 

počty 

konzultujte 

předem 

90 min 50/student/v SVČ 
60/student/mimo 
SVČ  
 

3 Matematika je 

logická, vždyť ji 

používám denně  

 

matematika, 

logika, 

kombinace, 

plánování 

strategie  

program je koncipován do šesti výukových programů, je možné si vybrat 

pouze jednotlivý program nebo všech témat: 

- zvládnu správně odhadnout/spočítat, jak mám vyhrát závod formule F1 

- logika, kombinace, variace poloha předmětu ve 3 rovinách ve formě hry 

- kombinace barev, čísel a také plánování strategie formou stavitelství 

 - když má, dám, když mám málo, jak správně vydělám 
 

skupina do 24 

žáků, vyšší 

počty 

konzultujte 

předem 

90 min 50/student/v SVČ 
60/student/mimo 
SVČ  
 

4 Přivážíme únikové 

hry k Vám – aneb 

spočítat, 

odhadnout, najít, 

zamyslet se, a to 

vše do 60-ti minut  

osobnostně 

sociální 

výchova, 

zvládání stresu, 

logika a 

spolupráce 

přivezeme únikové hry, bude potřeba zapojit všechny studenty programu, 

protože čas neúprosně tiká, budete potřebovat důvtip, logické uvažování, 

správný odhad, o počítání, psaní a čtení nemluvě, nácvik správného 

rozhodování, protože jinak z toho nevyváznete živý, program je 

koncipován do jedenácti výukových programů, je možné si vybrat pouze 

jednotlivý program nebo se účastnit všech témat         

       
 

skupina do 24 

žáků, vyšší 

počty 

konzultujte 

předem 

135 min 75/student/v SVČ 
90/student/mimo 
SVČ  
 

č. název oblast a téma obsah skupina délka  cena 
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5 Hra o dvou 

městech 

svět a 

společnost 

 

jde o deskovou hru, v níž se hráči rozhodují, v jakém městě chtějí žít a 

jakých výhod chtějí užívat, hra se zaměřuje na tato témata: sociální 

solidarita, důsledky placení daní, hodnota demokracie na komunální 

úrovni, rozvoj zodpovědnosti vůči obci 

jedna skupina  

(1 třída), vyšší 

počty 

konzultujte 

předem 

90 min 50/student/v SVČ 

60/student/mimo 

SVČ  

 

6 Rvačka o 

bohatství 

svět a 

společnost 

 

aktivita je simulací celosvětových sociálních nerovností a boje o bohatství 

a moc, zaměřuje se především na tato témata: nerovné rozdělení 

bohatství, nerovnováha moci a její důsledky, nespravedlnost chudoby, 

pochopení nespravedlivých nerovností, které jsou důsledkem nerovného 

rozdělení bohatství a moci 

jedna skupina  

(1 třída), vyšší 

počty 

konzultujte 

předem 

90 min 50/student/v SVČ 

60/student/mimo 

SVČ  

 

7 Sapiens - úchvatný 

i úděsný příběh 

lidstva 

svět a 

společnost 

 

jaká byla cesta, kterou až dosud urazil slabý a nevýznamný tvor, který 

před dvěma miliony let v koutě Afriky získal vědomí, vyvraždil své 

bratrance rodu Homo a ovládl planetu, co čeká lidstvo dál, mají dějiny 

směr, jak naznačuje globální obchod a hromadné technologie, kam nás 

zavede závratný vývoj posledních desetiletí podle stejnojmenné knihy, 

kterou napsal židovský historik Yuval Noah Harari 

jedna skupina  

(1 třída), vyšší 

počty 

konzultujte 

předem 

90 min 50/student/v SVČ 

60/student/mimo 

SVČ  

 

8 Globální 

problémy   

svět a 

společnost 

 

program je zaměřen na vymezení nejdůležitějších globálních problémů 

a na hledání řešení pro jejich zažehnání, žáci se aktivně zapojují 

(diskuse) a sami vymýšlí možná opatření pro odstranění problémů 

jedna skupina  

(1 třída), vyšší 

počty 

konzultujte 

předem 

90 min 50/student/v SVČ 

60/student/mimo 

SVČ  

 

9 Staré civilizace svět a 

společnost 

 

program zavede žáky do dob nejstarších civilizací na naší planetě, 

dozví se, jak se žilo v dobách starého Egypta, starověké Mezopotámie 

nebo tajuplných říší Aztéků a Mayů, zjistí, že i přes velké vzdálenosti 

měli tyto říše mnoho společného, a určitě se mnoho žáků zarazí nad 

jejich znalostmi, které měli i bez techniky 

jedna skupina  

(1 třída), vyšší 

počty 

konzultujte 

předem 

90 min 50/student/v SVČ 

60/student/mimo 

SVČ  

 

10 Slavní objevitelé svět a 

společnost 

 

program seznámí žáky s nejslavnějšími objeviteli, jejich životy a 

cestami, které z nich učinily jedny z nejslavnějších osobností historie 

jedna skupina  

(1 třída), vyšší 

počty 

konzultujte 

předem 

90 min 50/student/v SVČ 

60/student/mimo 

SVČ  

 

11 Letem světem 

událostmi 21. 

století 

svět a 

společnost 

 

po roce 2000 se stalo mnoho veselých, ale také smutných událostí, 

které měly velký dopad na lidstvo, cílem je sumarizovat žákům největší 

světové události 21. století, jak vznikly a jaký měly dopad 
 
 

jedna skupina  

(1 třída), vyšší 

počty 

konzultujte 

předem 

90 min 50/student/v SVČ 

60/student/mimo 

SVČ  

 

č. název oblast a téma obsah skupina délka  cena 
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12 Světové 

metropole 

svět a 

společnost 

 

program seznámí žáky s největšími světovými městy, jejich historií, 

současností a budoucností, dozví se, proč jsou tato města právě na těchto 

místech, jaké je jejich postavení v daném regionu, jaké je to žít v těchto 

městech a spousta dalších zajímavých věcí 
 

 

jedna skupina  

(1 třída), vyšší 

počty 

konzultujte 

předem 
 

90 min 50/student/v SVČ 

60/student/mimo 

SVČ  

 

13 Diktátoři 20. a 

21. století 

svět a 

společnost 

 

na světě nejsou jen demokratické formy vlády, v současné době si žáci již 

neuvědomují, jaké to bylo žít v době diktatury a kdo to vůbec diktátoři 

byli či jsou, v programu se žáci seznámí s největšími diktátory 

současného a minulého století, jejich praktikami, důvody proč získali moc 

a mnoho dalších věcí 
 

jedna skupina  

(1 třída), vyšší 

počty 

konzultujte 

předem 

90 min 50/student/v SVČ 

60/student/mimo 

SVČ  

 

14 Králové nejsou 

jen v pohádkách 

svět a 

společnost 

 

program seznámí žáky s nejvýznamnějšími monarchy a monarchiemi 

současného světa, typy monarchií, jejich postavením v minulosti a 

současnosti a se spoustou dalších zajímavých věcí ohledně zemí, ve 

kterých vládne panovník 
 
 

jedna skupina  

(1 třída), vyšší 

počty 

konzultujte 

předem 
 

 

 

90 min 50/student/v SVČ 

60/student/mimo 

SVČ  

 

15 Vymyšlená 

země 

svět a 

společnost  

 

jste obyvateli země, kde není žádné právo, neexistují žádné zákony, žádné 

orgány státní moci, nevíte, jak se země jmenuje a jaké má státní 

uspořádání, napravte to a vytvořte si společnou fungující zemi, cílem 

programu je pochopit, jak těžké je vytvořit jakoukoliv funkční 

demokratickou společnost, shodnout se na uspořádání státu, na existenci 

a pravomoci orgánů státní moci  
 

jedna skupina  

(1 třída), vyšší 

počty 

konzultujte 

předem 

90 min 50/student/v SVČ 

60/student/mimo 

SVČ  

 

16 Seznámení se 

světem 

 

multikulturní 

výchova 

blok šesti výukových programů, je možné si vybrat pouze jednotlivý 

program nebo se účastnit všech témat: Afrika, Asie, Austrálie a 

Oceánie, Evropa, Jižní Amerika, Severní Amerika, program 

seznamuje žáky s jednotlivými kontinenty, různorodostí přírodních 

podmínek a složením obyvatelstva 
 

jedna skupina  

(1 třída), vyšší 

počty 

konzultujte 

předem 
 

90 min 50/student/v SVČ 

60/student/mimo 

SVČ  

 

17 Evropská unie - 

minulost, 

přítomnost a 

budoucnost 

multikulturní 

výchova 

 

program seznamuje žáky s vývojem evropského společenství od 

prvních krůčků až po současnost, žáci se dozvědí vše o fungování této 

organizace, jejich členech, postavení ve světě či jaké jsou výhledy EU 

do budoucna 
 

jedna skupina  

(1 třída), vyšší 

počty 

konzultujte 

předem 
 

 

 

90 min 50/student/v SVČ 

60/student/mimo 

SVČ  

 

č. název oblast a téma obsah skupina délka  cena 
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18 Světová 

náboženství 

multikulturní 

výchova 

 

v programu dostanou žáci základní informace a získají přehled o 

nejznámějších světových náboženstvích, které svou historií a vlivem 

působily a působí na chod světových dějin 
 

jedna skupina  

(1 třída), vyšší 

počty 

konzultujte 

předem 

90 min  

 

50/student/v SVČ 

60/student/mimo 

SVČ  

 

19 Terorismus multikulturní 

výchova 

 

program seznámí žáky s jedním s nejnebezpečnějších fenoménů 

dneška, jeho historií, různými podobami, oblastmi teroru, 

nejznámějšími akcemi a organizacemi, na modelových situacích 

budeme hledat příčiny a důvody, které vedou k terorismu 
 

jedna skupina  

(1 třída), vyšší 

počty 

konzultujte 

předem 

90 min 50/student/v SVČ 

60/student/mimo 

SVČ  

 

20 Všichni lidé 

světa 

multikulturní 

výchova 

 

tento program seznámí žáky se všemi lidskými rasami, představí 

mnoho národů naší planety a ti nás seznámí se způsobem svého 

života, velký důraz je kladen na problematiku rasismu, xenofobie a 

rozdílnost kvality života ve světě 
 

jedna skupina  

(1 třída), vyšší 

počty 

konzultujte 

předem 

90 min 50/student/v SVČ 

60/student/mimo 

SVČ  

 

21 Historie našeho 

státu   

Česká 

republika 

 

program seznamuje žáky s historií českého státu se zaměřením na 20. 

století, žáci zde získají informace         o událostech, ideologiích, 

organizacích a osobách, jenž formovali a ovlivňovali naši republiku 

jedna skupina  

(1 třída), vyšší 

počty 

konzultujte 

předem 

90 min 50/student/v SVČ 

60/student/mimo 

SVČ  

 

22 Jak se žije na 

Moravě 

Česká 

republika 

 

program seznámí žáky s historií Moravy, jejím postavením v historii 

dávné i blízké, zavede do největších měst, provede nížinami i horami a 

představí místa, která nám závidí celý svět 
 

jedna skupina  

(1 třída), vyšší 

počty 

konzultujte 

předem 

90 min 50/student/v SVČ 

60/student/mimo 

SVČ  

 

23 Demokratický 

stát 

Česká  

republika 

žijeme v demokratickém státě, ale víme vůbec co je to demokracie, na 

konkrétních příkladech si kážeme, jaké jsou principy demokratického a 

právního státu, cílem je žákům ukázat jak obtížné je vybudování 

fungujícího demokratického a právního státu, rovněž by si měli 

uvědomit, jaké jsou jeho výhody a možné nevýhody 

jedna skupina  

(1 třída), vyšší 

počty 

konzultujte 

předem 

90 min 50/student/v SVČ 

60/student/mimo 

SVČ  

 

24 Olympijské hry   historie  

 

téma „Olympijské hry“ má za úkol podnítit u žáků zájem o sport a 

seznámit je s historií Starověkých i novodobých olympijských her, 

s jejich myšlenkami, symboly a významnými českými i světovými 

sportovci, atd. 
 

jedna skupina  

(1 třída), vyšší 

počty 

konzultujte 

předem 

90 min 50/student/v SVČ 

60/student/mimo 

SVČ  

 

č. název oblast a téma obsah skupina délka  cena 
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25 Od Velkého 

třesku 

k člověku  

 

historie jak vznikla a jak se formovala naše Země, co zde rostlo a prohánělo se 

po povrchu, čím vším musela Země projít, než se zde objevili první 

lidé rodu homo sapiens,  program seznámí žáky interaktivní formou se 

všemi těmito a dalšími fakty o historii Země 

jedna skupina  

(1 třída), vyšší 

počty 

konzultujte 

předem 

90 min 50/student/v SVČ 

60/student/mimo 

SVČ  

 

26 Aktuální 

válečné 

konflikty 

branná výchova 

 

program seznámí žáky s válečnými konflikty, které v současné době 

probíhají na Zemi, jak začaly, mezi kým se vedou, kdo jsou válečníci, o 

co jde a proč vůbec někdo bojuje, na tyto a mnohé další otázky naleznete 

odpovědi v tomto výukovém programu 

jedna skupina  

(1 třída), vyšší 

počty 

konzultujte 

předem 

90 min 50/student/v SVČ 

60/student/mimo 

SVČ  

 

27 Hudební dílna média 

 

žáci mají za úkol ve skupinách, formou projektového vyučování, 

určovat hlavní znaky různých hudebních směrů a ty následně 

představit ostatním 

 

jedna skupina  

(1 třída), vyšší 

počty 

konzultujte 

předem 

90 min 50/student/v SVČ 

60/student/mimo 

SVČ  

 

28 Svět filmu osobnostně 

sociální 

výchova 

média 

digitální 

gramotnost 
 

program seznámí žáky s historií vzniku filmu jako takového, jak se 

vyvíjel až po dnešní moderní technologie, představí nejvýznamnější 

průkopníky filmového světa, popis filmových žánrů a jejich 

představitelů 

jedna skupina  

(1 třída), vyšší 

počty 

konzultujte 

předem 

90 min 50/student/v SVČ 

60/student/mimo 

SVČ  

 

29 Sociální sítě osobnostně 

sociální 

výchova 

média 

digitální 

gramotnost 
 

program seznámí žáky s tím, jak se chovat, abychom co nejvíce 

chránily svá data i sebe. Co je sociální bublin. Vliv sociálních médií na 

psychiku a chování. Informace o skryté reklamě, která nevědomě 

ovlivňuje všechny obyvatele včetně followerů slavných osobností.  

jedna skupina  

(1 třída), vyšší 

počty 

konzultujte 

předem 

90 min 50/student/v SVČ 

60/student/mimo 

SVČ  

 

30 Fake news, 

manipulace a 

skrytá reklama 

aneb co mě na 

internetu ovlivňuje 

osobnostně 

sociální 

výchova 

média 

digitální 

gramotnost 

v online prostoru na uživatele působí spousta internetových nástrojů, 

program představí fake news a způsoby, jak je poznat, nové zbraně 

dezinformací - deep fake videa, informace o kritickém myšlení a jeho 

aktivním užívání jako způsob, jak se s manipulací a dezinformacemi na 

internetu vypořádat,  hate speech, argumentační fauly a také pojmy 

trollové a elfové 
 

jedna skupina  

(1 třída), vyšší 

počty 

konzultujte 

předem 

90 min 50/student/v SVČ 

60/student/mimo 

SVČ  

 

č. název oblast a téma obsah skupina délka  cena 
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31 Peníze osobnostně 

sociální 

výchova 

 

program seznámí žáky s původem peněz a jejich historií, funkcí peněz, 

s dnešní formou peněz, bankovek, mincí a peněženek, finanční 

instituce u nás i ve světě – Česká národní banka, Světová banka, 

Mezinárodní měnový fond, Euro.  Místa, ve kterých se peníze nachází 

(sejfy, trezory, pokladnice...) 
 

jedna skupina  

(1 třída), vyšší 

počty 

konzultujte 

předem 

90 min 50/student/v SVČ 

60/student/mimo 

SVČ  

 

32 Závislosti osobnostně 

sociální 

výchova 

program žáky seznámí s tím, co dokáží návykové látky s naším tělem, 

psychikou, chováním k ostatním, ale i jak působí na naše okolí 

jedna skupina  

(1 třída), vyšší 

počty 

konzultujte 

předem 

90 min 50/student/v SVČ 

60/student/mimo 

SVČ  

 

33 Sociální sítě osobnostně 

sociální 

výchova 

 

program seznámí žáky s tím, jak tyto sítě fungují, kolik jich na světě je, 

jaké sítě jsou, co nám přinášejí, ale i jaká jsou jejich rizika a na co si 

musíme dávat pozor 

 

jedna skupina  

(1 třída), vyšší 

počty 

konzultujte 

předem 

90 min 50/student/v SVČ 

60/student/mimo 

SVČ  

 

34 Historie našeho 

státu   

Česká 

republika 

 

program seznamuje žáky s historií českého státu se zaměřením na 20. 

století, žáci zde získají informace         o událostech, ideologiích, 

organizacích a osobách, jenž formovali a ovlivňovali naši republiku 

jedna skupina  

(1 třída), vyšší 

počty 

konzultujte 

předem 

90 min 50/student/v SVČ 

60/student/mimo 

SVČ  

 

35 Jak se žije na 

Moravě 

Česká 

republika 

 

program seznámí žáky s historií Moravy, jejím postavením v historii 

dávné i blízké, zavede do největších měst, provede nížinami i horami a 

představí místa, která nám závidí celý svět 
 

jedna skupina  

(1 třída), vyšší 

počty 

konzultujte 

předem 

90 min 50/student/v SVČ 

60/student/mimo 

SVČ  

 

36 Demokratický 

stát 

Česká  

republika 

žijeme v demokratickém státě, ale víme vůbec co je to demokracie, na 

konkrétních příkladech si kážeme, jaké jsou principy demokratického a 

právního státu, cílem je žákům ukázat jak obtížné je vybudování 

fungujícího demokratického a právního státu, rovněž by si měli 

uvědomit, jaké jsou jeho výhody a možné nevýhody 

jedna skupina  

(1 třída), vyšší 

počty 

konzultujte 

předem 

90 min 50/student/v SVČ 

60/student/mimo 

SVČ  

 

37 Olympijské hry   historie  

 

téma „Olympijské hry“ má za úkol podnítit u žáků zájem o sport a 

seznámit je s historií Starověkých i novodobých olympijských her, 

s jejich myšlenkami, symboly a významnými českými i světovými 

sportovci, atd. 
 

jedna skupina  

(1 třída), vyšší 

počty 

konzultujte 

předem 

90 min 50/student/v SVČ 

60/student/mimo 

SVČ  

 

č. název oblast a téma obsah skupina délka  cena 
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38 Od Velkého 

třesku 

k člověku  

 

historie jak vznikla a jak se formovala naše Země, co zde rostlo a prohánělo se 

po povrchu, čím vším musela Země projít, než se zde objevili první 

lidé rodu homo sapiens,  program seznámí žáky interaktivní formou se 

všemi těmito a dalšími fakty o historii Země 

jedna skupina  

(1 třída), vyšší 

počty 

konzultujte 

předem 

90 min 50/student/v SVČ 

60/student/mimo 

SVČ  

 

39 Aktuální 

válečné 

konflikty 

branná výchova 

 

program seznámí žáky s válečnými konflikty, které v současné době 

probíhají na Zemi, jak začaly, mezi kým se vedou, kdo jsou válečníci, o 

co jde a proč vůbec někdo bojuje, na tyto a mnohé další otázky naleznete 

odpovědi v tomto výukovém programu 

jedna skupina  

(1 třída), vyšší 

počty 

konzultujte 

předem 

90 min 50/student/v SVČ 

60/student/mimo 

SVČ  

 

40 Turnaj v 3iQ/4iQ 

– aneb Piškvorky 

jinak 

 

zábavný 

program 

program je připraven formou ukázky a naučení se hry 3iQ nebo 4iQ, 

které je podobná piškvorkám, studenti se naučí tyto hry společně a na 

závěr uspořádáme společně turnaj v této hře 

 

skupina do 24 

žáků, vyšší 

počty 

konzultujte 

předem 

135 min 75/student/v SVČ 
90/student/mimo 
SVČ  
 

41 Turnaj ve hře 

REPELLO – aneb 

matematika a 

kulečník jdou 

dohromady 

zábavný 

program 

program je připraven formou ukázky a naučení se hry REPELLO, jejíž 

princip vychází z kulečníkového stolu, ale bez logického uvažování a 

matematických výpočtů, doplněných fyzikou a chemií prostě vyhrát 

nelze, studenti se naučí hru společně a na závěr uspořádáme společně 

turnaj v této hře 

 

skupina do 24 

žáků, vyšší 

počty 

konzultujte 

předem 

135 min 75/student/v SVČ 
90/student/mimo 
SVČ  
 

42 Proutí polytechnika, 

tvořivá, 

rukodělná 

činnost 

program seznámí studenty s technikou zpracování proutí,  – výroba 

misky s pevným základem 

 

jedna skupina  

(1 třída), vyšší 

počty 

konzultujte 

předem 

90 min 50/student/v SVČ 

60/student/mimo 

SVČ 
+80/student/materiál 

43 Zdobení textilu 

 

polytechnika, 

tvořivá, 

rukodělná 

činnost 

program zaměřený na originální zdobení triček, tašek, prostírání a dalšího 

textilu, techniky na výběr: sítotisk, batika, transferový tisk, decoupage 

jedna skupina  

(1 třída), vyšší 

počty 

konzultujte 

předem 

90 min 50/student/v SVČ 

60/student/mimo 

SVČ 

+30/student/materiál  

textil s sebou, na 

vyžádání zajistíme 

plátěné tašky (cca 40 

Kč/kus) 
 

č. název oblast a téma obsah skupina délka  cena 
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44 Kumihimo 

 

polytechnika, 

tvořivá, 

rukodělná 

činnost 

výroba originálního přívěšku na klíče technikou splétání japonských šňůr 

 

jedna skupina  

(1 třída), vyšší 

počty 

konzultujte 

předem 
 

 

90 min 50/student/v SVČ 

60/student/mimo 

SVČ 
+40/student/materiál 

45 Vlna 

 

polytechnika, 

tvořivá, 

rukodělná 

činnost, 

tradice 

program studenty seznámí s možností zpracování ovčí vlny technikou 

mokrého filcování (mýdlo nebo míček) a suchého filcování pomocí 

filcovací jehly ( modelovaný tvar) 

jedna skupina  

(1 třída), vyšší 

počty 

konzultujte 

předem 
 

 

90 min 50/student/v SVČ 

60/student/mimo 

SVČ 

+60/student/materiál 

PROGRAMY V POLYTECHNICKÝCH DÍLNÁCH SVČ IVANČICE 
č. název oblast a téma obsah skupina délka  cena 

46 Enkaustika  

(program probíhá 

v budově SVČ) 

 

 

polytechnika, 

tvořivá, 

rukodělná 

činnost, tradice 

Studenti si vyrobí obrázek v rámečku pomocí techniky malby horkým 

voskem. 

 

skupina do 15 

žáků, třídu lze 

rozdělit a 

nakombinovat 

s jiným 

programem 
 

90 min 50/student/v SVČ 

+70/student/materiál 

47 Hlína není špína 

(program probíhá 

v budově SVČ) 

 

polytechnika, 

tvořivá, 

rukodělná 

činnost, tradice 

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 studenti vyrobí předem 

vybraný výrobek, ve druhém bloku nabarvíme glazurami, po výpalu 

výrobky doručíme do SŠ (celkově je nutné počítat se 3 týdny) 

jedna skupina  

(1 třída), vyšší 

počty 

konzultujte 

předem 
 

 

90 min 

(2x45) 

50/student/v SVČ 

+80/student/materiál 

PROGRAMY V MEDIÁLNÍCH UČEBNÁCH SVČ IVANČICE 
č. název oblast a téma obsah skupina délka  cena 

48 Můj pohled 

(program probíhá 

v budově SVČ) 

média 

 

žáci se seznámí se základními principy, jak pořídit dobrou fotografii, 

získají informace o pravidlech třetin, co je to zlatý řez, kompozice, v 

druhé části programu se svými telefony, fotoaparáty zachytí fotografie na 

dané téma, kde uplatní získané poznatky 

skupina do 15 

žáků, třídu lze 

rozdělit a 

nakombinovat 

s jiným 

programem 
 

90 min 50/student 

 

č. název oblast a téma obsah skupina délka  cena 
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49 Základní úprava 

fotografie  

(program probíhá 

v budově SVČ) 

média žáci se seznámí se základními postupy úpravy fotografie, jak vyvážit 

bílou, křivky, úrovně, ořez fotografie, výuka bude probíhat interaktivně, 

vyučující bude postupně ukazovat kroky a žáci je budou zkoušet na 

počítačích opakovat 

skupina do 15 

žáků, třídu lze 

rozdělit a 

nakombinovat 

s jiným 

programem 
 

 

90 min 50/student 

 

50 Třídní song 

(program probíhá 

v budově SVČ) 

média žáci si vyzkouší vymyslet svůj text na určité téma, po nácviku  a rozdělení 

rolí proběhne nahrávání a zpěv/rapování, výstup si třída odnese na 

památku, program je vhodné rozdělit do 2 programů 

skupina do 15 

žáků, třídu lze 

rozdělit a 

nakombinovat 

s jiným 

programem 
 

 

90 min 

(2x) 

 

50/student 

 

51 Reportéři 

(program probíhá 

v budově SVČ) 

média žáci se stanou fiktivními reportéry TV, jejich úkolem bude udělat 

reportáž na určité téma, tu poté sehrají, jejich výstup bude natočen, naučí 

se pracovat s jednoduchým scénářem, rozdělením rolí, program zahrnuje 

týmovou práci, dramatickou výchovu, program je vhodné rozdělit do 2 

programů 

skupina do 15 

žáků, třídu lze 

rozdělit a 

nakombinovat 

s jiným 

programem 
 

 

90 min 

(2x) 

 

50/student 

 

52 Zábavný dabing 

(program probíhá 

v budově SVČ) 

média žáci propůjčí svůj hlas svému oblíbenému herci, herečce v seriálu a filmu, 

vyzkouší si pracovat se svým hlasem, práci dabingu i zvládání emocí, 

program je vhodné rozdělit do 2 programů 

skupina do 15 

žáků, třídu lze 

rozdělit a 

nakombinovat 

s jiným 

programem 
 

 

90 min 

(2x) 

 

50/student 

 

53 Rádio 

(program probíhá 

v budově SVČ) 

 

média skupina dostane za úkol připravit rozhlasové vysílání, jsou zadána přesná 

pravidla, žáci si zvolí konkrétní úkoly vedoucí k zabezpečení "živého" 

rozhlasového programu, studio poskytuje technickou podporu pro 

dosažení společného výsledku, třída obdrží záznam simulovaného 

vysílání na CD, program je vhodné rozdělit do 2 programů 

skupina do 15 

žáků, třídu lze 

rozdělit a 

nakombinovat 

s jiným 

programem 
 

 

 

 

90 min 

(2x) 

 

50/student 

 

č. název oblast a téma obsah skupina délka  cena 
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54 Bezpečně na 

sociálních sítích 

(program probíhá 

v budově SVČ) 

 

média program prohlubuje znalosti funkcí v sociálních sítích a vede žáky k 

odpovědnému chování při jejich užívání, vysvětluje relativní anonymitu a 

vede k odpovědnějšímu a kultivovanějšímu projevu, program je vhodné 

rozdělit do 2 programů 

skupina do 15 

žáků, třídu lze 

rozdělit a 

nakombinovat 

s jiným 

programem 

90 min 

(2x) 

 

50/student 

 

55 Vyhledávání 

informací na 

internetu 

(program probíhá 

v budově SVČ) 

média žáci budou vyhledávat a třídit informace na internetu, naučí se, jak ověřit 

relevantnost informace, získají přehled pro ně užitečných odkazů a 

aplikací, dostanou zadání a jejich úkolem bude zjistit různé informace a 

přijít na výsledek zadaného úkolu 

skupina do 15 

žáků, třídu lze 

rozdělit a 

nakombinovat 

s jiným 

programem 

90 min 50/student 

 

PROJEKTOVÉ DNY 
název oblast a téma obsah skupina délka  cena 

Deskohraní jako 

forma vzdělávání 

 

zábavný program program je připraven formou ukázek her, které se studenti naučí a 

následně zahrají, hry jsou vybírány tak, aby jejich kombinace byla jak 

soutěživá, ale zároveň i kooperativní, program je koncipován do pěti 

výukových programů, je možné si vybrat pouze jednotlivý program nebo 

se účastnit všech témat: zakázaná poušť, zakázaný ostrov, doba kamenná, 

ticket to ride, Quadropolis  

skupina do 24 
žáků, vyšší 
počty 
konzultujte 
předem 

120 min+ 100/student/v SVČ 

120/student/mimo 

SVČ 
 

Rubikon prevence, 

zodpovědné 

rozhodování, 

osobnostně 

sociální výchova 

preventivní interaktivní program, který učí žáky o zodpovědném 

rozhodování a rizicích sázení mladistvých, program upozorňuje žáky na 

existenci „hazardního zákona“ a na rizika nezodpovědného sázení u 

mladistvých, rozvíjí kompetence pro život – zodpovědné rozhodování a 

schopnost rozpoznat rizika, posiluje právní vědomí žáků a ukazuje právo 

jako důležitou součást našeho života 

jedna skupina  

(1 třída), vyšší 

počty 

konzultujte 

předem/může 

být i více tříd 

120 min+ 50/student 

Infoabsolvent kariérové 

poradenství, 

volba povolání 

kam na studium 

osobnostně 

sociální výchova 

 

seznámení se, jak pracovat s informačním systémem ISA+ o uplatnění 
absolventů škol na trhu práce, který nabízí pomoc při hledání vzdělávací 
a profesní dráhy; najdete zde všechny školy a obory vzdělání, informace k 
přechodu na trh práce i do dalšího vzdělávání; při výběru povolání 
pomůže i Profi test nebo videoukázky technických profesí, velkým 
přínosem je ISA+ pro žáky se zdravotním postižením i pro žáky se 
studijními problémy 

jedna skupina  

(1 třída), vyšší 

počty 

konzultujte 

předem/může 

být i více tříd 

120 min+ 50/student 

 

DÁLE Z NAŠÍ NABÍDKY 
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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 

● lyžařskými kurzy 
 
Na tyto pobytové akce Vám připravíme program zaměřený na: 

● týmovou spolupráci 

● komunikativní dovednosti 

● skupinovou dynamiku 

● tábornické a branné dovednosti 

● zážitkové a sportovní aktivity 

● poznávání hlavního města Prahy, dalších měst a zemí 
 
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 

● sportovní den s netradičními aktivity, branný den 

● rekord v 3iQ – společně se pokusíme překonat počet účastníků v této 
hře z předchozích let, hra je podobná piškvorkám 

● preventivní programy dle domluvy 
 

Nabízíme Vám spolupráci k zajištění zájmových kroužků ve Vaší škole. 
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, stoly na stolní tenis. Nabízí 
ubytování až na 71 lůžkách a stravování v různé formě. 
 

● během celého roku pořádáme pro pedagogické pracovníky 
akreditované kurzy MŠMT 

● můžete se zapojit do Nerf Ligy 

● pomůžeme Vám připravit šablony OPVVV 

● do své výuky můžete zapojit zahraniční dobrovolníky Evropské 
dobrovolné služby, které každoročně hostuje naše organizace 

● zajistíme doprovodné programy, ozvučení i moderování Vaší akce 

● nabízíme praxi, doučování a přípravu žáků/studentů 

● zajistíme pro Vás příměstské tábory 

● můžete se zapojit do mezinárodních výměn mládeže a mezinárodních 
školících kurzů 

● můžete se zapojit do preventivního programu Rubikon 

● můžete se zapojit do mládežnického parlamentu 
 

 


