
ŠKOLA V PŘÍRODĚ  
 

 

Vážení rodiče, 

přicházíme s informacemi ohledně pobytu Vašeho dítěte na škole v přírodě. 

 
Termín a místo: 22. 5. – 28. 5. 2018, horská chata Sedmidolí, Špindlerův Mlýn 248, 543 51, Špindlerův Mlýn  

(adresa: chata Sedmidolí, Špindlerův Mlýn 248, 543 51, Špindlerův Mlýn, www.sedmidoli.cz) 

 
Pedagogický dozor: Mgr. Kateřina Dražanová, Věra Zářecká, Mgr. Jan Nosek 

 
Cena: 3300,- Kč (je třeba uhradit zálohu 1500,- Kč do 22. 1. 2018 a doplatek ve výši 1800,- Kč do 20. 4. 2018) 

 
Strava: Strava bude zajištěna formou plné penze (snídaně, oběd, večeře, svačiny + pitný režim).  

Začíná se obědem a končí snídaní. 

 
Program:  Všestranná pohybová průprava, orientační hry, ekologické hry, nízké lanové překážky, jízda  

na kladce, icebreakers games, dynamics games, dobrodružné hry, míčové sporty (fotbal, softball, baseball, 

bremball, volejbal, přehazovaná, …), lukostřelba, střelba ze vzduchovek, večerní hry a další .... 

 
Doprava:  Autobusem - odjezd 22. 5. 2018 od školy v 8:00 hod. Návrat 28. 5. 2018 ke škole mezi  

13. a 14. hodinou, může být i dříve. Po příjezdu pedagog předá žáka jeho zákonnému zástupci. 

 
Fotky: Budou v průběhu a na konci školy v přírodě nahrány na www.ck-sport.cz a www.zsnpr.cz. 

 
Program: Dopolední program – vyučování v učebnách, odpolední program – hry, soutěže, sportovní aktivity. 

 
S sebou: 
 

Psací potřeby a učení: Seznam učebnic a pomůcek bude upřesněn týden před odjezdem na školu v přírodě. 

 
Doklady: okopírovaná kartička pojištěnce ZP, potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti dítěte na školu  

v přírodě, zdravotní dotazník (formulář vydá žákovi škola), písemné prohlášení zákonného zástupce  

o bezinfekčnosti (nesmí být starší než 3 dny před odjezdem). 

 
Doporučená výstroj: spodní prádlo na daný počet dní, ponožky tenké bez hrubých vzorů, více párů ponožek 

tlustých, kalhoty teplé nebo případně „šusťáky“, trička s krátkým i dlouhým rukávem, mikina, svetr či „fleece 

mikina“, bunda nebo větrovka, čepice, plavky, přezůvky, pláštěnka. Oblečení na spaní. Dvoje pevné 

nepromokavé boty. 

 
Další:  Hygienické potřeby, ručník, osobní lékárnička (náplast, obinadlo), ochranný krém proti nepřízni počasí 

(lékárenská vazelína, Indulona, Nivea), krém s UV faktorem, jelení lůj, malý batoh (doporučujeme s bederním 

popruhem), láhev na pití (0,5 l), která vydrží po dobu celého pobytu. Léky dle lékařského doporučení  

(předat vyučujícímu včetně pokynů pro jejich užívání) 

 
Další doporučené: Hudební nástroj, společenské hry, .…  

           Potraviny dle úvahy (trvanlivé, energeticky hodnotné – tatranky, čokoláda). 

           Vše sbalit do velkého kufru nebo batohu (případně do velké sportovní tašky). 

 Kapesné dle uvážení 

           Velice nedoporučujeme a nezodpovídáme za: elektroniku, šperky a jiné cennosti. 

 

 

http://www.ck-sport.cz/

