EXKURZE ZAHRADA HROU 2018/2 – Metodika
Akci pořádá Nadace Proměny Karla Komárka.
kdy

30. 5. 2018 (9.00_16.00)

co

prohlídka 2 školních zahrad v Praze s metodickým výkladem jak na
proměnu a konkrétními příklady z praxe

pro koho

učitelé a ředitelé škol, rodiče, zástupci místních samospráv,
architekti
a další zájemci o téma školních zahrad

nástupní místo

parkoviště u Hlavního vlakového nádraží, Praha

NA CO SE TĚŠIT
Pokusíme se pro vás rozfázovat proces proměny zahrady krok za krokem od počátečního
záměru po výslednou realizaci a plán další údržby. Vedle potřebné teorie ukážeme i
příklady z praxe pohledem školy, architekta i rodiče, a nahlédneme do školní zahrady,
která právě vzniká.
PROGRAM
9.00_9.30

Registrace a nástup účastníků do autobusu
parkoviště u Hlavního vlakového nádraží, Praha
autobus s označením „zahrada hrou“

9.30

Odjezd

9.45_12.45

MŠ U URANIE (Na Maninách 1080/29a, Praha 7)
prohlídka zahrady kombinovaná s výkladem a přednáškami

12.45_13.05

Přejezd

13.05_14.00

Oběd

14.00_15.30

MŠ ČAKOVICE II, (Praha 9 – Třeboradice, Slaviborské náměstí 21)
prohlídka zahrady ve výstavbě, sdílení zkušeností

15.30 _16.00

Přesun zpět k Hlavnímu vlakovému nádraží a ukončení exkurze

POKYNY PRO ÚČASTNÍKY EXKURZE
•
•
•
•
•
•
•
•

Časy jsou pouze orientační a mohou se v průběhu dne změnit.
Podmínkou účasti na exkurzi je včasné přihlášení potvrzené nadací a úhrada účastnického
poplatku. Uzávěrka přihlášek na exkurzi je 18. 5. 2018.
PŘIHLÁŠKA a podmínky přihlášení na www.nadace-promeny.cz
Cena pro 1 účastníka je 450 Kč a zahrnuje: dopravu autobusem, materiály, prohlídku zahrad
s průvodci, přednášky a oběd.
Dostavte se včas k registraci, odjíždíme autobusem přesně v 9.30!
Místo srazu se nachází na parkovišti u Hlavního vlakového nádraží v Praze v úrovni
magistrály, naproti Fantově kavárně – viz mapka níže.
Hledejte autobus s označením „zahrada hrou“.
Kontaktní osoby v průběhu exkurze:
Kateřina Švejdová / 778 737 711
Jana Říhová / 725 761 147

Změna programu vyhrazena
Nadace si vyhrazuje právo na změnu programu, data, času, místa konání nebo na úplné zrušení
exkurze. V případě změn dostanete možnost zúčastnit se exkurze v náhradním termínu nebo vám
bude vrácen poplatek.
Za zajištění dopravy děkujeme Cestovní kanceláři FISCHER.
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