
 
 

Regionální klubko KDK jižní Moravy, Moravská zemská knihovna v Brně 
a Knihovna Jiřího Mahena v Brně 

 

Vás zvou na seminář 
 

„Malí a ještě menší  
aneb Programy pro předškolní děti v knihovnách“ 

 

který bude probíhat 
15.– 16. května 2013 v Knihovně Jiřího Mahena v Brně 

 

Program semináře 
 

15. května  
9.00-9.30 registrace účastníků 
 
9.30.-9.40 
Přivítání účastníků, organizační pokyny k semináři 
 
9.40–11.10 
Psychologická charakteristika dítěte předškolního věku  
PhDr. Mgr. Iva Žaloudíková, Ph.D., Pedagogická fakulta MU 
 
11.10-11.25  
Přestávka na kávu 
 
11.25-12.25 
Využití koučování při práci s dětmi v předškolním věku – JIŘÍ KUNČAR, Zábavného učení, 
DITIPO 

Komunikace s dětmi zaměřená na možnosti a na řešení.  Jak můžeme využít koučink 
v komunikaci s dětmi o běžných problémech? Jak nastavit s našimi dětmi hranice? Na co jsou 
zralé naše děti a na co jsme zralí my sami? 

12.25-12.55 
Detektiv brýlatý kocour, von Hergot, Tužka ušatá a mluvící kozel: Animace a výtvarné dílny 
pro děti na Špilberku – MgA. Barbora Svátková, Ph.D., Muzeum města Brna – Lektorské 
pracoviště  
 
Příspěvek představí na příkladu ukázek z interaktivních programů, realizovaných na 
Špilberku, metody a pojetí animací a výtvarných dílen pro děti. Pozornost zaměříme na 
programy vzniklé v letech 2009-2013. 



12.55-13.55 
Přestávka na oběd 
 
14.00-14.30  
Specifika výchovně vzdělávacího procesu v Mateřské škole při fakultní nemocnici Brno – 
PaedDr. Jana Stěničková,  Mateřská škola při FN Brno 
 
Příspěvek vám představí fungování mateřské školky při dětské nemocnici. Čím je zajímavá                      
a čím výjimečná? Co se v ní skutečně děje, když jsou děti nemocné? (název a anotace bude 
upřesněna) 
 
14.30-15.30 
Mgr. Heda Hartlová  
 
Zkušenosti pedagožky MŠ a zároveň maminky malého klučiny v příspěvku zaměřeném                     
na pedagogiku děti předškolního věku. (název a anotace bude upřesněna) 
 
15.30-16.00 
Klub maminek v knihovně – Bc. Lucie Dymáčková, Knihovna Jiřího Mahena v Brně 
 
Maminky, které jsou doma s malými dětmi, občas mohou prožívat pocity osamělosti                        
a vyřazenosti ze společenského života. Jak se právě pro ně knihovna může stát partnerem                       
a útočištěm? Představení aktivit knihovny zaměřené na maminky na rodičovské dovolené.  
 
Večerní program (zatím v jednání, možnost večere, kulturního programu dle zájmu účastníků 
semináře)  

 
16. května 
 
9.00-10.00 
Práce s loutkou pro MŠ – Mgr. Eva Janěková, dramaturgyně 
 
Loutky ožívají v rukách knihovníků a knihovnic víc než často. Co připravit, na co nalákat, jak 
loutky oživit.  
 
10.00-11.00 
Beseda O jazýčku – Mgr. Ivana Vaňková, Městská knihovna Velké Meziříčí 
 
Beseda O Jazýčku je určena MŠ a 1.či 2. třídám ZŠ.  
My si ji vyzkoušíme na vlastní kůži a přidáme krátkou diskusi. Co vás, milé děti, čeká? 
Cestou za dobrodružstvím zdolá náš hrdina nejen jazykové překážky.  
Zvládne třeba logopedické říkanky, jazykolamy a potká i cizí či mlsné jazyky. 
Že jste se mnou tuto pohádku už hráli na jiném semináři? Nevadí, uděláte si přestávku.  
 
11.00-11.15  
Přestávka na kávu 
 



11.15-11.45 
Buď slušný, Vendelíne – Marie Fabiánková, Knihovna Jiřího Mahena v Brně, pobočka 
Kohoutovice  
 
Představení programu pro žáky mateřských škol s cílem představit pravidla slušného chování 
za pomoci loutky slona Vendelína. 
 
11.45-12.45  
Literatura pro děti předškolního věku – Mgr. Ivana Hutařová  
(název a anotace příspěvku bude upřesněna) 
 
12.45–13.00  
Přestávka na kávu 
 
13.00-14.00 
Kritické myšlení? Jde to i s nejmenšími! – Mgr. Veronika Peslerová, Krajská knihovna 
Vysočiny 
 
Metodami kritického myšlení (aktivního učení) se dá účinně pracovat i s dětmi, které ještě 
neumějí nebo teprve začínají číst a psát. Pomocí několika metod a ukázek dvou lekcí si 
ukážeme jak rozvíjet předčtenářské dovednosti, práci s informací a budovat pozitivní vztah 
ke knihám a čtení. 
 
14.00–14.30 
Montessori - Mgr. Eva Toman Burešová, MŠ a ZŠ Perlička 
 
14.30 
závěr semináře (bageta na cestu) 
     

 
Organizační: 
 
Přihláška na seminář 
https://docs.google.com/forms/d/1s3kgsaS6lvrG2Z5vfmT0FeC1ZNKjCdcu0tzb-1WjRRY/viewform 
 
  
Přihlášky na seminář je nutné uzavřít do 9. května 2013. Vložné na seminář na oba dva dny 
činí 200,- Kč (na zajištění občerstvení a tiskové materiály pro účastníky semináře). Kapacita 
semináře je 40 osob. 
    
  

 
 
 
 
 



Přehled ubytovacích zařízení 

Body penzion 
Údolní 8a, Brno, http://www.ubytovanibrno.cz/ 
Penzion Body se nachází přímo v centru města Brna a přesto na velmi klidném místě 
obklopeném zelení.  
Penzion je vzdálen cca 15 minut chůze od knihovny. 

BED & BREAKFAST penzion Brno 
Hněvkovského 13, Brno, http://penzion-breakfast.hotel.cz/ 
Nekuřácký Bed and Breakfast penzion v Brně se může pochlubit výhodnou polohou poblíž 
dálničního uzlu Bratislava, Vídeň, Praha a Ostrava.  
Ke knihovně se dostanete městskou hromadnou dopravou, tramvají číslo 12, zastávka Česká, 
odtud pak cca 5 minut pěšky (celková dostupnost 25 minut). 
 
HOTEL BÍLÁ RŮŽE 
Svatopetrská 26, Brno, http://bilaruze.htel.cz/ 
Svou ubytovací kapacitou se Hotel Bílá růže řadí mezi hotely rodinného typu.  
Ke knihovně se dostanete městskou hromadnou dopravou, tramvají číslo 12, zastávka Česká, 
odtud pak cca 5 minut pěšky (celková dostupnost 20 minut). 
 
Hotel Arte 
Drobného 6, Brno, http://arte.hotel.cz/ 
Budova čtyřhvězdičkového Hotelu Arte, jejíž historie sahá až do roku 1898, se nachází v 
sousedství nejhezčího brněnského parku Lužánky. U hotelu je Vám k dispozici bezplatné 
parkoviště. 
Ke knihovně se dostanete městskou hromadnou dopravou, tramvají číslo 1 nebo 6, zastávka 
Moravské náměstí, odtud pak cca 5 minut pěšky (celková dostupnost 10 minut). 
 
Penzion U Leopolda 
Jeneweinova 49/51, Brno, http://penzion-u-leopolda.hotel.cz/ 
Pro ubytování ve dvouhvězdičkovém Penzionu U Leopolda je Vám k dispozici 11 plně 
vybavených jednolůžkových, dvoulůžkových, třílůžkových a čtyřlůžkových pokojů a jeden 
apartmán. Parkování je možné na ulici před penzionem. 
Ke knihovně se dostanete městskou hromadnou dopravou, tramvají číslo 12, zastávka Česká, 
odtud pak cca 5 minut pěšky (celková dostupnost 20 minut). 

Penzion Brno 
Preslova 868/90, Brno, http://penzion-brno.hotel.cz/ 
Penzion Brno s více než dvacetiletou tradicí opakovaně těší tuzemské i zahraniční 
návštěvníky svou čistotou a ochotou personálu.  V prostorách penzionu je k dispozici 
bezdrátové připojení k internetu i notebook k vyřízení pošty nebo vyhledání informací. 
Ke knihovně se dostanete městskou hromadnou dopravou, trolejbusem číslo 38, zastávka 
Komenského náměstí, odtud pak cca 5 minut pěšky (celková dostupnost 20 minut). 

Hostel Fléda 
Štefánikova 24, Brno, http://hostel-fleda.hotel.cz/ 
Hostel Fléda s výhodnou polohou v blízkosti centra Brna nabízí ubytování ve 12-ti čistých a 



příjemně vybavených pokojích. K dispozici jsou 3 dvoulůžkové pokoje a čtyřlůžkové až 
šestilůžkové sdílené ložnice, průchozí i samostatné. Celková ubytovací kapacita hostelu je 61 
lůžek. 
Ke knihovně se dostanete městskou hromadnou dopravou, tramvají číslo 1 nebo 6, zastávka 
Moravské náměstí, odtud pak cca 5 minut pěšky (celková dostupnost 15 minut). 

 
Penzion u Kašny 
Francouzská 353/15, Brno, http://penzion-u-kasny.hotel.cz/ 
Penzion u Kašny se nachází v těsné blízkosti historického centra Brna a nabízí komfortní 
ubytování v příjemném prostředí a možnost celodenního stravování v restauraci umístěné 
přímo v objektu.  
Ke knihovně se dostanete městskou hromadnou dopravou, tramvají číslo 9, zastávka 
Náměstí Svobody, odtud pak cca 2 minut pěšky (celková dostupnost 10 minut). 

Hotel Kozák 
Horova 1622/30, Brno, http://hotel-kozak.hotel.cz/ 
Hotel Kozák je prvním soukromým hotelem v Brně a jeho poloha je ideální kombinací mezi 
vzdáleností, komfortem a cenou. Bezplatné parkování je zajištěno na uzavřeném parkovišti 
ve dvoře hotelu. 
Ke knihovně se dostanete městskou hromadnou dopravou, tramvají číslo 11, zastávka 
Malinovského nám., odtud pak cca 4 minut pěšky (celková dostupnost 15 minut). 

 
Ubytování Brno ADI 
Minská 66, Brno, http://www.ubytovanibrno.net/napiste-nam/ 
ubytování mimo veletrhy: od 300 kč / noc / osoba 
Ke knihovně se dostanete městskou hromadnou dopravou, tramvají číslo 11, zastávka 
Malinovského nám., odtud pak cca 4 minut pěšky (celková dostupnost 15 minut). 
 
HOTEL PALACKÝ 
Kolejní 2905/2, http://www.hotel-palacky.cz/cenik.aspx 
Hotel Palacký Brno nabízí levné ubytování a pronájem nedaleko centra Brna, s výbornou 
dostupností.  
Ke knihovně se dostanete městskou hromadnou dopravou, tramvají číslo 12, zastávka Česká, 
odtud pak cca 5 minut pěšky (celková dostupnost 30 minut). 
 
 
Koleje Univerzity obrany 
Ubytovna gen. Píky 4, https://rs.as-po.cz/ 
Ubytovna se nachází cca 3,5 km od centra města s možností parkování před objektem bez 
poplatku. 
Ke knihovně se dostanete městskou hromadnou dopravou, tramvají číslo 11, zastávka 
Malinovského nám.,odtud pak cca 4 minut pěšky (celková dostupnost 20 minut). 
 
Dále možno vybrat: http://www.levneubytovani.net/morava/okres-brno-mesto.php 
 


