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Finále ústředního kola 15. ročníku celostátní soutěže Komenský a my    

 
5. 4. 2017     15,00  - registrace účastníků v budově ZŠ a ubytování v penzionu na Hrádku 

                     17,30  - večeře ve školní jídelně ZŠ J. A. Komenského Brandýs nad Orlicí 

                     18,00  - beseda o soutěži Komenský a my, doprovodná videa (posluchárna ZŠ) 

                     19,15  - odjezd soutěžících a doprovodu na Hrádek (autobus)          

                           

6. 4. 2017       7,30  - odjezd soutěžících a doprovodu z Hrádku (autobus) 

                       8,00   - pokračování registrace účastníků a proplácení jízdného v kanceláři ZŠ  

                       8,15   - přijetí u starosty města na radnici   

                       8,20   - návštěva Pamětní síně J. A. Komenského 

                       9,00   - pomník  J. A. Komenského, prohlídka labyrintu  

                     10,00   - odjezd do Kunvaldu (Domek na sboru, bratrská lípa atd.) 

                     12,45   - oběd ve školní jídelně 

                     13,00   - proplácení jízdného v kanceláři ZŠ  

                     13,30   - pracovní schůzka poroty  

                     14,00   - znalostní test kat. B na téma Život a dílo J. A. Komenského a jeho doba  

                                   (učebna přírodopisu)    

                     15,30  - vystoupení pěveckého sboru ZŠ J. A. Komenského Brandýs nad Orlicí 

                                   v divadelní třídě ZŠ 

                     16,00  - vernisáž výtvarných prací kategorie A (posluchárna ZŠ) 

                     17,30  - večeře ve školní jídelně 

                     18,00  - vystoupení Barocco sempre giovane, Terezy Anny Přívratské a Alfreda Strejčka (kostel 

                                  Českobratrské církve evangelické) - záštitu převzal Ing. Roman Línek, MBA, první                  

                                  náměstek hejtmana Pardubického kraje 

                     19,15  - odjezd soutěžících a doprovodu na Hrádek (autobus)   

                                    

 7. 4. 2017      7,30   - registrace dalších účastníků a proplácení jízdného v kanceláři ZŠ 

                       7,30  - odjezd soutěžících a doprovodu z Hrádku 

                       9,00  - vyhlášení výsledků 15. ročníku soutěže Komenský a my   

                                   v „Parkpavilonu“ - Rehabilitační ústav Brandýs nad Orlicí 

- slavnostní přivítání 

- kulturní program – ZUŠ Choceň  

- vyhodnocení  kategorií A,B,C a  předání cen 

- prezentace vítězných prací 

- zakončení 

                     11,30  - oběd ve školní jídelně 

 

Účastníkům soutěže a jejich doprovodu nabízíme ke zhlédnutí: 

- Pamětní síň J. A. Komenského na radnici 

- pomník J. A. Komenského a „ labyrint “ v Klopotech 

 

Soutěž finančně podporují: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Unie Comenius, Národní 

pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského, Unie Comenius, Pardubický kraj, Choceňská mlékárna, Město 

Brandýs n. O., ZŠ J. A. Komenského Brandýs n. O. 
 

Záštitu nad tímto ročníkem soutěže převzal radní Pardubického kraje Ing. Bohumil Bernášek, senátor Ing. Petr 

Šilar a europoslankyně Ing. Michaela Šojdrová! 


