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Konference Zahrada hrou 2016 / program    

 
kdy   2. února 2016 
 

kde Národní technická knihovna – Ballingův sál 
Praha 6, Technická 6, vstup NTK4 

 

pořádá  Nadace Proměny 
 

pro koho pro učitele, rodiče, samosprávu a další zájemce  
o téma školních zahrad a komunitních projektů 

 
program  dopolední část 
 
08:30 – 09:00  Prezence účastníků 
 

09:00 – 09:15  Přivítání a seznámení s programem konference 
Konferenci moderuje MgA. Martin Vasquez, Ph.D. 
 

09:15 – 09:40  Představení Nadace Proměny a programu Zahrada hrou 
   Prezentující: Mgr. Jitka Přerovská, Nadace Proměny 
 

09:40 – 10:20 Zahrada - součást života školy: Školní zahrada jako prostor  
pro svobodný rozvoj 
Prezentující: Mgr. Irena Holemá, Ph.D., PaedDr. Dana Haaseová,  
David Dvořák, Fakultní MŠ se speciální péčí, Arabská, Praha 6 

 

10:20 – 10:40  Přestávka na kávu 
 
10:40 – 11:25 Grantová výzva: Zahrada hrou 2015 a průběh grantových projektů  

Prezentující: Ing. Karla Kupilíková, Nadace Proměny 
 

11:25 – 12:10 Vzdělávací program Nadace Proměny; 
Utváření vztahu dětí k místu a začlenění architektury do vzdělávání 
Prezentující: Bc. Jolana Říhová, Nadace Proměny 

 

12:10 – 12:30  Dotazy ke grantové výzvě Zahrada hrou 2015 
   Moderuje: MgA. Martin Vasquez, Ph.D. 
 

12:30 – 14:00   Přestávka na oběd (účastníci si zajišťují samostatně) 
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program  odpolední část 
 
14:00 – 14:20 Proměna zahrady MŠ U Uranie, Praha 7 

Prezentující: Mgr. Michaela Kuběnová, MŠ U Uranie, Praha 7 
 
14:20 – 14:40 Proměna zahrady MŠ Vodnická, Praha 4 

Prezentující: Mgr. et MgA. Petra Martinovská, MŠ Vodnická, Praha 4  
a atelier in-site 

 
14:40 – 14:55  Přestávka na kávu 
 

14:55 – 16:00 Videodokument o proměně školních zahrad 
Panelová diskuse: Proměna školní zahrady se zapojením komunity 
Diskutující: Fakultní MŠ Arabská, Praha 6; MŠ U Uranie, Praha 7;  
MŠ Vodnická, Praha 4 a Nadace Proměny 

 

16:00   Závěr 
 
Pokyny pro účastníky 
• Podmínkou účasti na konferenci je vaše přihlášení potvrzené nadací a úhrada účastnického poplatku 

nejpozději do 19. ledna 2016. 
• Dostavte se včas na prezenci s ohledem na velký počet účastníků konference!  
• Prezence bude probíhat v předsálí Ballingova sálu od 08:30 hodin. 
• K Ballingovu sálu se dostanete nejrychleji vchodem NTK č. 4 (od ul. Studentská).  
• Bez prezence a úhrady účastnického poplatku v termínu nemůžete být vpuštěni do sálu. 
• Při prezenci obdržíte nadační placku. Noste ji viditelně při sobě. 
• Během konference bude zajištěno malé občerstvení. 
• Oběd si účastníci zajišťují samostatně. Využít je možné restaurace v nebližším okolí Národní technické 

knihovny (viz přiložená mapka). 
• Pražským účastníkům doporučujeme pro přepravu na konferenci využít městskou hromadnou dopravu. 

Parkovací místa nejsou zajištěna. Účastníci, kteří pojedou na konferenci autem, mohou využít placené 
podzemní parkoviště pod budovou Národní technické knihovny, Technická 6. Volná místa na parkovišti 
není možné garantovat. Kontakt na provozovatele garáží: www.parkingpraha6.cz 

 
Změna programu vyhrazena 
Nadace Proměny si vyhrazuje právo na změnu programu, data, času, místa konání nebo na úplné zrušení 
konference. V případě změn dostane účastník možnost zúčastnit se konference v náhradním termínu nebo 
mu bude vrácen poplatek. 
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Mapa: Národní technická knihovna a okolí 
 

 
zdroj: www.mapy.cz a www.maps.google.cz 
 
Vysvětlivky: 
1 / zastávka Dejvická – metro A 
2 / Národní technická knihovna, Technická 6 
3 / Menza Masarykova kolej, Thákurova 1 
4 / Restaurant Cesta časem, Na Kocínce 3 
5 / Menza Studentský dům, Bílá 6 
6 / Pizzeria Grosseto, Jugoslávských partyzánů 8 
7 / Bageterie Boulevard, Vítězné náměstí 14 
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