
 

Day camp pro žáky ZŠ na Univerzitě Pardubice 

18. – 22. srpna 2014 

Vážení účastníci letní školy formou day campu na Univerzitě Pardubice, 

jsme rádi, že jste se přihlásili na naši letní školu, která se koná od 18. srpna do 22. srpna t.r. 

Posíláme Vám bližší informace k letní škole, která se bude konat v Pardubicích v kampusu Univerzity 
Pardubice a na fakultách sídlících v Pardubicích. Stravování je účastníkům zajištěno v prostorách 
univerzitní menzy. Jeden den se uskuteční celodenní výlet do Litomyšle na Fakultu restaurování, kde 
se vám budou věnovat akademičtí pracovníci atelieru kamene a papíru. 

Účastníci letní školy budou rozděleni do dvou skupin, které budou probíhat paralelně. Níže je přiložen 
základní program dne. Podle rozdělení se účastníci na místě dozvědí, na které fakultě a pracovišti je 
pro ně program připraven. 

Program: 

Pondělí  18.8.  
 7:30 – 8:00   příjezd/příchod na Univerzitu Pardubice, Polabiny - Stavařov, před budovu koleje  - 

pavilon KC u recepce - prezence 
  8:00 – 12:00   dopolední program (sport, hry, zážitkové činnosti) 
12:00 – 12:45  oběd v menze 
12:45 – 17:00  odpolední program – odborný program na fakultě 
17:00 - 17:15 odchod domů, příp. vyzvednutí rodiči nebo zákonnými zástupci 
 
Úterý  19.8. 
7:30 – 8:00   příjezd/příchod na Univerzitu Pardubice, Polabiny - Stavařov 
8:00   odjezd na celodenní výlet do Litomyšle, odborný program na Fakultě restaurování, 

prohlídka městské památkové rezervace  
cca 17:00 návrat do Pardubic 
17:00 - 17:15 odchod domů, příp. vyzvednutí rodiči nebo zákonnými zástupci 
 
Středa  20.8. 
  7:30 –   8:00  příjezd/příchod na Univerzitu Pardubice, Polabiny - Stavařov  
  8:15 – 12:00   dopolední program – odborný program na fakultě 
12:00 – 12:45 oběd v menze 
12:45 – 17:00  odpolední program – návštěva Muzea železnice v Rosicích n. Labem nebo 

Východočeského muzea v Pardubicích – odborný program 
17:00 - 17:15 odchod domů, příp. vyzvednutí rodiči nebo zákonnými zástupci 



 
Čtvrtek 21.8. 
  7:30 – 8:00  příjezd/příchod na Univerzitu Pardubice, Polabiny - Stavařov 
  8:15 – 12:00  dopolední program – odborný program na fakultě  
12:00 – 12:45  oběd v menze 
12:45 – 17:00 odpolední program – hra v přírodě  
Pro ty, kdo zůstávají na přespání: 
17:30 – 18:15 večeře 
18:15 – 21:00   večerní program 
Pro ty, kdo odcházejí domů: 
17:00 - 17:15 odchod domů, příp. vyzvednutí rodiči nebo zákonnými zástupci 
 
Pátek 22.8. 
Pro ty, kdo zůstávají na přespání: 
8:00 – 8:30      snídaně 
Pro ty, kdo odcházejí domů: 
7:30 – 8:00  příjezd/příchod na Univerzitu Pardubice, Polabiny - Stavařov  
8:00 – 8:30 hry 
Společný program všech: 
8:30 - 12:00  dopolední program – odborný program na fakultě  
12:00 – 12:45 oběd v menze 
12:45 – 17:00 hry, prezentace prací účastníků, předání diplomů, rozloučení  
17:00 – 17:15 odchod domů, příp. vyzvednutí rodiči nebo zákonnými zástupci 
 
Program se může drobně změnit podle aktuálních potřeb fakult a počasí. V případě špatného počasí 
bude odpolední program probíhat v tělocvičně. 
Nezapomeňte si vzít pohodlné sportovní oblečení.   
 
Těšíme se na Vás v srpnu. Pro případné další informace si piště kontaktní osobě – viz níže. 
 
kontaktní osoba za realizační tým 
Ing. arch. Iva Svobodová 
iva.svobodova@upce.cz 
vedoucí akce letní školy 
BRAVO - Brána vědě/ní otevřená 
CZ.1.07/2.3.00/35.0024 
 

kde nás najdete – na další stránce 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

 



jak se k nám dostanete 

 

 


