Letní Tvořivá škola OLOMOUC
17. 8. - 20. 8. 2020
Milé paní učitelky, milí páni učitelé,
těší nás, že jste využili příležitosti a přihlásili se na Letní školu činnostního učení v Olomouci. Kromě
výuky plné praktických činností, Vás čeká také historické hlavní město Moravy, kde naleznete i
odpočinek a relaxaci.
Organizace a místo letní školy
Prezence a ubytování bude probíhat 17. 8. 2020 od 14:00 do 15:15 hodin na VŠ kolejích G.
Svobody, Šmeralova 12, blok B. Od 15:30 pak proběhne zahájení a časná večeře v menze. Na
výuku se pak odebereme na FZŠ Hálkova 4. První výukový blok zde proběhne od 17:00 -19:00.
Výuka bude následující dny probíhat od 8:30 hodin do 17:30 hodin. Během jednotlivých bloků budou
zařazeny kratší přestávky a dvouhodinová obědová pauza. Stravování zajišťuje VŠ menza.
Níže naleznete podrobnější harmonogram. Prosíme o dodržování časů zahájení výuky i výdeje
stravy dle harmonogramu.
Letní škola bude ukončena 20. 8. 2020 obědem.

Pro ubytované:
Ubytovací zařízení eviduje krom údajů, které od vás máme z přihlášek, také Vaše
číslo OP a adresu trvalého pobytu (máme jen adresy samoplátců).
Ubytované proto žádáme, zda by nám tyto údaje doslali. Zrychlí se tak proces
ubytování a zkrátí čas, který strávíte ve frontě.
Zašlete, prosím, jako odpověď na tento e-mail. Za spolupráci děkujeme.

S sebou si vezměte:
1) Na všechny didaktické kurzy: blok/sešit a psací potřeby na poznámky, pastelky, nůžky, lepidlo
2) + navíc na kurz:
• HV 6-9 – není potřeba víc než něco na poznámky
• M 1-2 – tužku, pravítko, cca 50 ks čtverečky 2x2 vystřižené z krabiček od čaje/tvrdého papíru
• ČJ 4-5 – euroobaly na vyrobené pomůcky cca 10 ks, cca 10 ks papírových obálek A6
• ICT – není potřeba víc než něco na poznámky
• Žák se SVP –je třeba jen něco na poznámky a nějaké konkrétní Doporučení z poradny/SPC,
Pokud možno bez osobních údajů žáka (okopírujte a údaje zabělte/zaškrtejte).
3) Dále doporučujeme všem:
- Podsedák na židličku, přezůvky, sportovní obuv, plavky, fotoaparát.
- Během školení bude k dispozici káva a čaj - vezměte si hrneček a lžičku.
Nezapomeňte také dobrou náladu a chuť zapojit se do výuky.

Spojení do Olomouce:
Pojedete-li vlakem nebo autobusem, doporučujeme vystoupit na zastávce Olomouc-hlavní nádraží.
Vlaková i autobusová zastávka jsou v těsné blízkosti. Odsud můžete dojít na místo pěšky (cca 20
minut), případně použít MHD a vystoupit na zastávce Envelopa (u kolejí; např. BUS 13, TRAM 1, 5, 7).
Viz Mapa níže.
Jedete-li autem, u ZŠ Hálkova je parkování možné na krajnici přilehlých ulic. Lokalita je ovšem
poměrně hustě osídlena a volných míst zde není mnoho, městské parkovací plochy jsou většinou
zpoplatněny. Ubytovaným doporučujeme nechat auto zaparkované v areálu VŠ kolejí, kde by s
parkováním problém být neměl.

V případě potřeby volejte naši asistentku – 774 191 813.

Přejeme Vám klidný konec školního roku a krásné prázdniny.
Těší se na Vás tým pracovníků Tvořivé školy.
PS:
Na letní škole máte jedinečnou příležitost prohlédnout a zakoupit si materiály z našeho e-shopu se
slevou 10%. Na místě je k dispozici omezené množství zboží. Vytvoříte-li si předem objednávku na
našem e-shopu, na LŠ Vám ji můžeme přivézt. Tím si dostupnost zboží zaručíte, sleva Vám bude
odečtena.
Pro více informací nás kontaktujte.

Harmonogram
17. 8. 2020
14:00 – 15:15 prezence, ubytování
15:30 – 16:00 zahájení letní školy
16:00 – 16:30 večeře
17:00 – 19:00 výuka

18. -19. 8. 2020
7:45 – 8:10 snídaně
8:30 – 12:00 dopolední semináře
12:15 – 12:45 oběd
14:00 – 17:30 odpolední semináře
18:00-18:30 večeře

20. 8. 2020
7:45 – 8:10 snídaně
8:30 – 12:00 dopolední semináře a ukončení letní školy
12:00 –12:45 oběd

Mapa
https://mapy.cz/turisticka?planovanitrasy&x=17.2682239&y=49.5930808&z=16&l=0&rc=97GgvxVFK2eUegWoSuhF8h0eXp&rs=addr&rs=coor&rs=coor&rs=addr&ri=9028487&ri=&ri=&ri=9028487&mrp=%7B%22c%22%3A131%7D&xc=%
5B%5D

Olomouc
Je statutární a univerzitní město v České republice, centrum Olomouckého kraje, metropole Hané a
historická metropole celé Moravy.
Olomouc byla ve středověku centrem Moravy, do třicetileté války třetím největším městem zemí České
koruny (po Praze a Vratislavi) a největším městem na Moravě. Dnes je sídlem arcibiskupství a
metropolity moravské církevní provincie, a také centrem pravoslavné církve na Moravě.
Pro svou atmosféru je Olomouc vyhledávaným střediskem mezinárodních konferencí a festivalů. Více
než čtyřicetiletou tradici má Academia film Olomouc, mezinárodní festival dokumentárních filmů a
videoprogramů. Koná se zde také jeden z nejvýznamnějších českých divadelních festivalů Divadelní
Flora. Dále pak Flora Olomouc, mezinárodní výstava zaměřená na zahradnictví a pěstování rostlin.

Památky v Olomouci
Sloup Nejsvětější Trojice
Olomoucký sloup Nejsvětější Trojice je dominantou středu města. Jedná se o vůbec
největší seskupení barokních soch v rámci jedné skulptury ve střední Evropě. Sloup
měří 32 metrů a v jeho spodní části se nachází kaple, která je sezonně přístupná.
Sochařskou výzdobu tvoří 18 soch světců, 12 figur světlonošů, 12 reliéfů s
polopostavami apoštolů. Sousoší Nanebevzetí Panny Marie je umístěné ve střední
části sloupu a na vrcholu září dvě sousoší Nejsvětější Trojice.
Olomoucký hrad
Právě zde byl v roce 1306 zavražděn poslední Přemyslovec, český král Václav III. Bývalý přemyslovský
hrad je od roku 1962 národní kulturní památkou. Areál olomouckého hradu s katedrálou sv. Václava,
silně pozměněný pozdějšími úpravami a přestavbami, se nachází na Václavském návrší.
Nejvýznamnější částí hradu je v současnosti gotický dóm sv. Václava a částečně dochovaný románský
palác s architektonicky cenným provedením okenních otvorů. Z hradu se ještě na ploše Václavského
náměstí dochovaly i zbytky románské hradby na jih od katedrály. Monumentálně dodnes působí
pozůstatky hradu ze severní a severovýchodní strany, kde se na
skalnatém ostrohu vypínají kamenné hradby, pozůstatek
obvodové zdi románského paláce s okny, gotický arkýř,
Okrouhlá věž a další budovy nesoucí hradní prvky. V těsné
blízkosti katedrály se nachází kaple sv. Anny, která v minulosti
sloužila jako volební místo olomouckých biskupů a arcibiskupů.
Dřívější kapitulní děkanství je dnes sídlem Arcidiecézního
muzea, jehož součástí je také přístupná kaple sv. Barbory.
Radnice s orlojem
Budova olomoucké radnice, která vévodí Hornímu náměstí, představuje již po šest staletí symbol
hospodářského a politického významu někdejšího královského hlavního města Moravy. Dnes je
nejvýznačnější stavební památkou olomoucké světské architektury. Dodnes je sídlem volené městské
samosprávy a jejího úřadu.
Olomoucká pevnost
Na počátku 17. století bylo olomoucké opevnění ve velmi špatném
stavu. V roce 1642, během třicetileté války, byla Olomouc dobyta
Švédy, kteří okamžitě započali s opravami původního opevnění.
Před nejcitlivější místa hradeb – brány vystavěli na svou dobu
nejmodernější fortifikační prvky – bastiony.

V roce 1655 byla Olomouc vyhlášena pevnostním městem a postupně byla budována barokní pevnost,
jejíž stavba byla završena vystavěním tzv. tereziánských hradeb v letech 1742–1756.
Chrám sv. Michala
Raně barokní chrám svatého Michala byl postaven na místě původního gotického kostela podle návrhu
Tencally a Martinelliho v letech 1676–1702. V devatenáctém století byly na čelní fasádu přemístěny
barokní sochy Krista a Panny Marie z dílny sochaře Ondřeje Zahnera. Impozantní barokní interiér
kostela, který je jedním z nejkrásnějších v Olomouci, byl částečně restaurován v historizujícím duchu
roku 1897 a ostře kontrastuje se strohým exteriérem. Přístupná je také gotická zvonice, ambit se
souborem obrazů barokního malíře Ignáce Raaba a podzemní poustevna se studánkou.

Okolí Olomouce
Přibližně 35 km je od Olomouce vzdálen pohádkovýhrad Bouzov, známý je také hrad
Sovinec či Helfštýn, proslulý každoročním setkáním uměleckých kovářů Hefaiston.
Nedaleko Olomouce leží zámek Náměšť na Hané, kde jsou vystaveny kočáry olomouckých biskupů a
arcibiskupů. Historické kočáry můžete obdivovat také v muzeu umístěném v blízkosti zámku v Čechách
pod Kosířem. Za návštěvu stojí také Mladečské a Javořičské jeskyně a v neposlední řadě také hanácký
skanzen v Příkazích, který Vám přiblíží život a řemesla na hanácké vesnici.

Zajímavosti v Olomouci
Aquapark
Kafkova ulice, v lokalitě Olomouc-Slavonín, http://www.aqua-olomouc.cz/
Otevírací doba: vnitřní areál: Po-Ne 9:00-21:00 hod.
letní aquapark: 10:00-18:00 hod., ceny od 170,-

Zoologická zahrada
Darwinova 29, Olomouc-Svatý Kopeček, http://www.zoo-olomouc.cz/
Otevírací doba: 9:00 – 18:00 hod., Vstupné 110 Kč

