
INFOPACK 



Těšíme se na Tebe! 

Ahoj, jsem moc ráda, že se spolu již za pár dní 

uvidíme. Víkend studentských samospráv je 

akcí, na kterou se těším již potřetí! I letos nás 

čeká nabitý program plný inspirativních 

myšlenek a nových nápadů. Tento infopack 

slouží jako průvodce celým programem. Pokud 

máš i přesto nějaké otázky, neváhej se na mě 

obrátit!  





ORGANIZAČNÍ INFORMACE 

ZAČÁTEK 

 Registrace: 12:00 – 13:00  

 Kde: Studentská 519, Pardubice 532 10 

 Ubytovat se půjdeme až po skončení 

odpoledního programu. 

 

KONEC 

 Předpokládaný závěr: 14:00 

 

 

 





KDE SE BUDEME POHYBOVAT 

UBYTOVÁNÍ 

 Koleje Univerzity Pardubice, Pavilon B 

 Adresa: Studentská 200, 532 10 Pardubice 

 

PROGRAM 

 Aula Univerzity Pardubice, Učebna A3 

 Adresa: Studentská 519, 530 09 Pardubice II 

 

MAPKA PARDUBIC A KAMPUSU 

Mapka: https://www.upce.cz/kde/mapka.html 
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PŘED ODJEZDEM 

 Připrav si prezentaci cca na 4 minuty, ve které 

představíš sebe a  fungování své samosprávy. 

 Nezapomeň uhradit účastnický poplatek 500 Kč 

na účet: 2500435819/2010 (uveď do zprávy 

jméno). 

 Pokud ještě nejsi členem ČSU, registruj se na 

našich webových stránkách: 

https://stredoskolskaunie.cz/reg/. 
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CO SI VZÍT S SEBOU 

 hygienické potřeby 

 pyžamo  

 zápisník a psací potřeby na poznámky 

 doklady 

 drobné kapesné (jídlo i ubytování hradíme za 

vás) 

 dobrou náladu  

 





PROGRAM PÁTEK 

 Registrace 

 Seznamování 

 Hry 

 Prezentace vašich samospráv 

 Workshop: Co je to žákovská samospráva? 

 Workshop: Lídršip (Hodnotové vzdělávání sestry 

Cyril) 

 Večeře 

 Večerní bonusový program 

 



PROGRAM SOBOTA 

 Snídaně 

 Přednáška: Zvol si info 

 Workshop: Soutěž a podnikej 

 Oběd 

 Přednáška: Projektový management 

 Workshop: Školní časopis TGM 

 Workshop: Debatování 

 Hra: Navrhni projekt I 

 Večeře 



PROGRAM NEDĚLE 

 Snídaně 

 Hra: Navrhni projekt II 

 Debata: Jak demokratické by mělo být 

vzdělávání? 

 Oběd 

 Závěrečná aktivita 





KONTAKT 

Míša Slámová 

Hlavní koordinátorka 

mslamova@stredoskolskaunie.cz 

+420 739 667 308 

 

 

 

 

 

V této brožuře jsou použity fotografie z minulého ročníku. 
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