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Školy v přírodě vychází ze zkušeností z dlouholetého pořádání našich kurzů
a výukových programů pro školy. Věříme, že naše programy výrazně pomáhají
nastavení třídního kolektivu pro otevřenou komunikaci, vzájemnou důvěru
a upevní vztah mezi žáky a jejich učiteli.

TERMÍNY A MÍSTA KONÁNÍ
REKREAČNÍ STŘEDISKO ZÁSEKA,
RADOSTÍN NAD OSLAVOU

HOTEL RENOSPOND,
ZDERAZ

Vzdálenost od Brna 70 km.
Kapacita 50 míst v budově + 40 míst chatky.

Vzdálenost od Brna 95 km.
Kapacita hotelu 64 míst, ubytovny 50 míst.

Termíny: 25. - 29. 4.

Termíny: hotel 25. - 29. 4.

www.zaseka.cz

9. - 13. 5.

23. - 27. 5. 2022

Ubytování + strava:
1. stupeň - 1 220 Kč/4 noci/osoba
Na 10 dětí 1 dospělý zdarma.
Doprava: cca 11 000 Kč
Program: 45 dětí - 62 350 Kč
Ubytování turistického typu. Některá lůžka
na palandách. Při teplém počasí k dispozici bazén.
Krásné okolí se spoustou cest, výběh pro děti u chaty,
velká terasa, výborná kuchyně.

www.renospond.cz

ubytovna 2. - 6. 5. 2022

Ubytování + strava:
1. stupeň - 1 680 Kč/4 noci/osoba/hotel
1 600 Kč/4 noci/osoba/ubytovna
Na 10 dětí 1 dospělý zdarma.
Doprava: cca 14 000 Kč
Program: 45 dětí - 64 500 Kč
Ubytování ve 2 a 3 lůžkových pokojích, sociální
zařízení společné. Krásná okolní příroda (Toulovcovy
maštale).

REKREAČNÍ STŘEDISKO ŘEDKOVEC

TURISTICKÁ ZÁKLADNA SKLENÉ

www.redkovec.cz

http://www.ddmzdar.cz/sklene.htm

Vzdálenost od Brna 130 km.
Kapacita budovy 55 míst + chatky 40 míst.

Vzdálenost od Brna 90 km.
Kapacita 40 míst v budově + 40 míst chatky.

Termíny: 9. - 13. 5.

Termíny: duben, květen, do 10. června 2022

16. - 20. 5. 2022

Ubytování + strava:
1 400 Kč/4 noci/osoba
Na 10 dětí 1 dospělý zdarma.

Ubytování + strava:
1 800 Kč/4 noci/osoba
Na 10 dětí 1 dospělý zdarma.

Doprava: cca 14 000 Kč

Doprava: cca 12 000 Kč

Program: 45 dětí - 63 400 Kč

Program: 25 dětí - 51 500 Kč

Ubytování turistického typu. 2, 4 a 6 lůžek na pokoji.

Ubytování turistického typu. Některá lůžka
na palandách. 2, 4 a 6 lůžek na pokoji. Pokoje mají
vlastní sociální zařízení.

PENZION REVIKA,
VIZOVICE
www.revika.cz

Vzdálenost od Brna 115 km.
Kapacita hotelu 60 míst.
Termíny:
4. - 8. 4. 2. - 6. 5. 2022
Ubytování + strava:
1 560 Kč/4 noci/osoba
Na 10 dětí 1 dospělý zdarma.
Doprava: cca 14 000 Kč
Program: 45 dětí - 63 850 Kč
Ubytování hotelového typu, krásná příroda,
řada sportovišť.

Obsah programu vždy konzultujeme s učiteli a můžeme ho změnit dle jejich požadavků.
Učitelům nabízíme podíl na přípravě a realizaci. Aktivní zapojení učitele je podle nás jeden
z hlavních předpokladů naplnění cílů školy v přírodě. Nechceme jen děti převzít na aktivity
a pak zase odevzdat. Myslíme si, že právě společné zážitky a možnost vidět se a spolupracovat
jinde než ve školní třídě má velký vliv na komunitu třídy. Také chceme náš program
co nejvíce směřovat do venkovních prostor (dle počasí) a využívat přírodu jako učebnu.
Cílem programu je podpořit uvědomění zodpovědného vztahu člověka ke svému okolí,
vzájemné provázanosti vazeb ve světě, vytvoření sítě vzájemných vztahů v třídním kolektivu,
a to technikami zaměřenými na sebepoznání žáků, poznávání druhých,
podporu vzájemné spolupráce a nalezení rolí ve skupině.
Klíčové kompetence:
Sociální dovednosti práce a soužití v kolektivu, komunikace v mateřském jazyce, schopnost učit se,
sociální a občanské dovednosti, smysl pro iniciativu a podnikavost, kulturní povědomí a vyjádření.
Cena programů je orientační a bude upřesněna na základě konkrétního požadavku,
úprav programu a počtu dětí. Obvyklá délka programu je cca 6 hodin denně:
2 hodiny dopoledne, 3 hodiny odpoledne, 1 hodina večer nebo 4 hodiny odpoledne a 2 hodiny večer.
Další částí je volný čas dětí, kde nabízíme aktivity, které si mohou vyzkoušet - herní sety.
Cena ubytování a dopravy se může nepatrně lišit podle cen platných v příští sezóně.

Kontakt: Dagmar Žďárková, email: dagmar.zdarkova@luzanky.cz, telefon: 739 573 598

