
Rodinné centrum Kaštánek vás zve na 

Sobota
7.45 - 9.15 prezence účastníků 
(Inkubátor) (parkování bude možné na 
náměstí nebo u kostela, v ulici Kramolišově 
u Kaštánku je parkování v den konference 
zakázáno). Dojeďte proto s dostatečným 
časovým předstihem, ať stihnete v pohodě 
zahájení konference a workshopy.
9.30 zahájení konference (Inkubátor), 
úvodní slovo Mgr. Markéta Šobáňová, píseň 
dětí z lesní školky a z komunitní školy

PROGRAM PRO DOSPĚLÉ
I. blok 10.00 - 11.45 
1.A Principy a praxe vzdělávání v komunitní škole Pomněnka (Kosenka) 
- filosofický přístup naší školy ke vzdělávání a k růstu osobnosti, program týdne 
a roku v naší škole, pár slov také o fungování komunity jako základního kamene 
projektu. Mgr. Markéta Šobáňová, Mgr. Michaela Běhůnková www.rc-kastanek.cz
1.B Jak slavíme Dožínky na Vrběnce (Vrběnka) - ukázka jedné konkrétní 
slavnosti v lesní školce. Slavnost bude přirozeně probíhat v našem společenství 
a vy se můžete připojit, zažívat, inspirovat a na konci také zeptat na vše, 
co vás ke slavnostem v průběhu roku zajímá Bc. Simona Bukáčková
                                                                               www.vrbenka.blogspot.cz

12.00 – 13.30 oběd vegetarian buffet catering (Kaštánek)

  15. – 16. 9. 2017
Konference letos nabízí 
workshopy pro dospělé 

i dílny samostatně pro děti. 
Otevírá také workshopy 

pro rodiče a děti ve snoezelen, 
které mají omezenou kapacitu 
a kde se můžete zapsat ráno 

při prezenci.

Workshopy pro dospělé 
jsou otevřené dětem 
a workshopy pro děti 

jsou otevřené dospělým. 
Paralelně zajišťujeme 
po celý den i službu 
hlídání dětí od tří let.

Workshopy probíhají na čtyřech 
místech: Rodinné centrum Kaštánek, 

Inkubátor, Vrběnka a Kosenka. 
Viz mapa na 

http://www.rc-kastanek.cz/kontakt/. 
Konference se koná 
za každého počasí. 

Mokrá varianta bude účastníkům 
sdělena při prezenci.

Na konferenci není 
potřeba se předem 

přihlašovat. 
Vstupné na konferenci 

je 150 Kč/dospělý, 
50 Kč/děti od 3 let, 250 

Kč/rodina.

Pátek
Začínáme v pátek 15.9. v 17h otevřeným diskusním fórem 
„Radost z inovace“ - společně budeme sdílet zkušenosti 
a ladit se na témata dalšího dne. Zváni jsou lektoři workshopů, 
ale i ostatní účastníci konference. (Kaštánek)

Přespání z pátku na sobotu i ze soboty 
na neděli je možné po předchozí domluvě 
ve vlastním spacáku na vlastní karimatce. 
50 Kč/osoba/noc. (tel. 604522581, 
           rcvk@seznam.cz)



PROGRAM PRO RODIČE a DĚTI (0 - 6 let)
Workshopy probíhají v multisenzorické místnosti 
snoezelen v Kaštánku a jsou omezeny počtem
12 osob. Zapisujte se u prezence.
I.blok 10.15 - 11.00
1.E Snoezelen pro rodiče a děti - zážitkový program 
ve snoezelen, stimulace smyslového vnímání, start 
všech pěti smyslů a možná i smyslu šestého, relaxace 
Karla Miklasová
II. blok 15.30 - 16.15
2.E Snoezelen pro rodiče a děti - program snoezelen 
zaměřený na rozvoj smyslů zejména sluchového vnímá-
ní, smyslu pro rytmus a hudbu Mgr. Kateřina Zrníková
III. blok 16.30 - 17.15
3.E Snoezelen pro rodiče a děti - volná herna 
a ochutnávka snoezelen - nechte se vést svými dětmi 
a vnímejte všemi smysly Mgr. Markéta Šobáňová

17.00 - 18.30 večeře vegetarian buffet catering (Kaštánek)

IV. blok 18.30 - 21.00
Konference pokračuje večerním neformálním programem – posezení u ohně, sdílení, zpěv lidových či jiných tklivých písní, 
doznívání dojmů, osobní setkání, rozhovory, ukončení konference (Vrběnka) http://modernivzdelani.cz/o-nas/

PROGRAM PRO DĚTI (5 - 15 let)
Workshopy pro děti začínají vždy o 10 minut dříve než dospělým, aby mohli 
děti předat a končí vždy na Kaštánku, kam je dovedou lektoři. Vybavte děti 
pitím, svačinou, pláštěnkou, baťůžkem. Lektoři budou mít k ruce asistenty, 
kteří pomohou dětem při aktivitách nebo v sebeobsluze. Pokud posíláte děti 
na workshop, je potřeba, aby zvládly samostatně bez vás trávit daný čas. 
Nebude možné během workshopu vyhledávat dětem rodiče. 
I.blok 9.50 - 11.45 
1.D Žonglovací dílna pro děti - „Nový cirkus“ (předání dětí na nádvoří 
inkubátoru po zahájení konference, tam bude dílna také probíhat) 
Jiří Sadila http://jirisadila.com/
II. blok 13.20 - 15.00
2.D Hudební dílna pro děti Marek Gonda (předání dětí na zahradě Kaštánku, 
dílna bude probíhat na Vrběnce) www.koncovka-gondovka.cz, www.fujarka.cz
III. blok 15.20 - 17.15
3.D Arte dílna - pískování Mgr. Jana Lörinczová  (předání dětí na zahradě 
Kaštánku, tam bude dílna také probíhat) http://janajan.cz/

II. blok 13.30 - 15.00
2.A Intuitivní hry a sociální žonglování (Vrběnka) - umět si hrát, vyjít 
ze strnulosti a užít si pohyb. „Je skvělé být jako děti - hravě objevovat 
svět a dívat se na něj stále novýma očima. Když vím, co opravdu teď dělám...“ 
Jiří Sadila http://jirisadila.com/
2.B Proč učit matematiku podle Hejného (Inkubátor) - učit se matematiku, 
znamená učit se matematicky myslet. Děti objevují matematiku samy a baví 
je to. Mgr. Jana Peřinová http://zs.pitin.cz/, http://www.h-mat.cz/
2.C Síla smyslů (Snoezelen - Kaštánek) - smyslové podněty pro efektivní fun-
gování mozku - jak využít koncept snoezelen pro nastartování a zlepšení fungo-
vání mozku, užitečné informace pro práci s dětmi i dospělými, ukázky, možnost 
získání vlastní zkušenosti ve snoezelen. Mgr. Dagmar Mega http://3lobit.sk/cs/

III. blok 15.30 - 17.15
3.A Budování ScioŠkoly ve Zlíně (Inkubátor) 
- jak nás inspirovala myšlenka ScioŠkoly, jejích principů 
a hodnot. Počátky budování ScioŠkoly ve Zlíně. 
Ing. Miroslav Pavel a další zakladatelé.www.scioskola.cz
3.B Zkušenosti z domácího vzdělávání a přechodu 
do 6. třídy klasické ZŠ (Vrběnka) - pět let domácího 
vzdělávání, pět let intenzivního poznávání, pět let 
společné radosti a svobody, teď čerstvá zkušenost 
přechodu do modelu klasické ZŠ Ing. Radim Přímal 
a Ing. Jana Přímalová  http://domaciskola.cz/

Akci podpořilo město Valašské Klobouky v rámci Programu spolupráce. http://www.valasskeklobouky.cz/
tel. 604522581
rcvk@seznam.cz


