Naše škola je místem, kde se učení stává zážitkem
mo o:

Dobrý den,
dovolujeme si Vás oslovit s možnos spolupráce a partnerství
na Živých projektech Dřevodílny.

Rádi bychom se predstavili

DŘEVODÍLNA Mistrovské školy řemesel a umění nabízí prostor
k realizaci různých mimoškolních a prázdninových ak vit pro žáky,
kurzů pro rodiče s dětmi i ﬁremní teambuildingy.

Naše hodnoty

Hlavním posláním Dřevodílny je poskytnout dětem i dospělým prostor pro
krea vitu v práci s živým materiálem, jakým dřevo bezesporu je. Rozšiřovat
povědomí o důležitos rukodělné činnos , pomoci dětem v získávání základních
dovednos a manuální zručnos . Vzbudit zájem o tradiční řemeslo a pomoci mu
tak vrá t jeho společenskou pres ž.

Dřevodílna ve školách
projekt „Dny s vůní dřeva”

Naše zkušenosti a vize
V roce 2016 se nám podařilo uvést do života projekt pro základní školy
„DNY S VŮNÍ DŘEVA“, který dává každoročně možnost žákům (ve školách s absencí
dílen) vytvořit si vlastní atrak vní výrobky a osvojit si různé techniky opracování
dřeva.
Již probíhá
V letošním roce se nám podařilo s podporou Magistrátu města Jablonec n. N.
zahájit nový pilotní projekt. Několik jabloneckých škol se zapojilo do programu
naší vize, kterou je „ZROZENÍ KVALITNÍCH TVOŘIVÝCH DÍLEN VE ŠKOLÁCH”.
Na základě zkušenos z tohoto projektu začínáme usilovat o akreditaci
MŠMT ČR pro pedagogy pracovních činnos . V tomto programu
se snažíme zajis t jejich kvalitní proškolení, aby své zkušenos mohli
odborně předávat žákům.

Školení učitelů / akreditace MŠMT ČR

Hledáme partnera

Kapacita zrekonstruované Stodoly a technické vybavení dílny již přestávají
stačit a pokud Vám program Dřevodílny dává smysl, můžete se zapojit a podpořit
nás. Velice bychom ocenili jakoukoliv pomoc.

Příměstské tábory / Dřevosochání

Děkujeme Vám za případnou podporu a těšíme se na Vás, na takového partnera,
který se stane součás našeho týmu. Naší vizi věříme a jsme si jis , že čas a úsilí,
věnované právě dětem, se nám všem v budoucnu zhodno .
Pokud budete potřebovat další informace, velice rádi Vám je
zodpovíme a Dřevodílnou Vás provedeme...
S úctou
za Mistrovskou školu řemesel a umění
Šárka Hofrichterová / ředitelka Dřevodílny

Ing. Jiří Dvořák, www.mistrovskaskolaremesel.cz. +420 603 509 986, jirka@msru
BcA. Šárka Hofrichterová, www.atelierhofka/drevodilna.cz, +420 775 103 367, sarka@msru.cz

Měsíční kurzy pro veřejnost

grant Libereckého kraje / Vikyhrdinové

č. účtu 305 377 263 / 0300

