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Kdo jsme a co děláme

Možná nás již znáte ze školních pobytů, odkud jsme přivezli spoustu Vašich dětí s úsměvem na tváři. Naše práce hovoří za vše a jsme na to hrdí.
Již 10 let zajišťujeme pro děti ze základních, mateřských a středních škol pobyty v přírodě, adaptační a lyžařské kurzy a jednodenní výlety. 

Pečlivě vybíráme OBJEKTY, kam děti vozíme. Objekty sami 
nejdříve navštívíme a zhodnotíme, zda vyhovují našim představám 
a požadavkům školy. Objekt musí být útulný, čistý s  dobrou 
stravou a příjemným okolím. Majitel musí být vstřícný, ochotný a 
pořádkumilovný. Spolupracujeme pouze s  těmi objekty, které mají 
kladné reference a zpětné vazby od škol.

Od letoška ROZŠIŘUJEME PORTFOLIO OBJEKTŮ! Vzhledem 
k  tomu, že nás kromě ŠvP s  programem čím dál častěji oslovujete 
i s  poptávkou na ubytování a dopravy bez programu, oslovili jsme 
letos více než 100 nových objektů po celé České republice a 
vyhodnotili ty nejlepší z  nich. Těšte se na různorodý výběr našich 
nových destinací s variabilní kapacitou pro jednu i více tříd.

INSTRUKTOŘI jsou stavebním pilířem našeho programu. Na výběru 
našich instruktorů si dáváme velmi záležet. Instruktoři jsou pravidelně 
školeni a připravováni na práci s  dětmi. Povinný ZDRAVOTNÍK je 
součástí ŠvP a my Vám jej pomůžeme zajistit.

Smysluplný a kvalitní PROGRAM je služba, kterou od nás školy 
nejčastěji využívají. Naše spolupráce se školami nespočívá pouze v 
zajišťování ubytování a dopravy, ale v případě zájmu také v zajištění 
kvalitního a plnohodnotného programu během celého pobytu.

O NIC SE NEMUSÍTE STARAT. Povedeme Vás celým procesem školy 
v přírodě od nabídky po vyúčtování Vašeho pobytu. Připravíme pro 
Vás potřebné DOKUMENTY (přihlášky pro rodiče, návrh smlouvy, 
formulář pro KHS a lékaře v místě konání, návrhy na výlety, rozpis 
pokojů, bezinfekčnost, informace pro rodiče a další).

Na pobyt vás dopravíme klimatizovanými AUTOBUSY, které 
splňují všechny předepsané normy Evropské unie a jsou vybaveny 
bezpečnostními pásy.
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Pobyty s námi

Zajišťujete si program sami a hledáte jen hezké místo, kam byste se svou 
třídou nebo i s kolegy vyrazili?

Protože nás poptávají různě velké skupiny z mnoha částí České republiky, 
můžete v naší nabídce najít objekty různé kapacity, úrovně ubytování i 
destinace.

Projděte si náš katalog v sekci Kam jezdíme nebo navštivte náš portál 
www.pobyty-pro-skoly.cz, vyhledejte si vhodný objekt a vyberte 
termín.

Pokud si nebudete vědět rady, zkrátka nám jenom zavolejte a my Vám 
rádi s výběrem pomůžeme.

Rádi Vám zajistíme i kvalitní dopravu dálkovými klimatizovanými busy 
a pomůžeme s veškerou dokumentací, potřebnou pro organizaci celé 
akce.

Pobyty bez programu

KVALITNÍ INSTRUKTOŘI A SMYSLUPLNÝ TEMATICKÝ PROGRAM JSOU DVA 
DŮLEŽITÉ STAVENÍ PILÍŘE NAŠICH POBYTŮ.

Nabízíme Vám dynamický tým instruktorů a zdravotníků, kteří se o děti starají v 
odpoledních a večerních hodinách.

Naši instruktoři nejsou jen vychovatelé. Jejich náplní není pouhé „hlídání dětí“. Po 
celou dobu dětem zajišťují smysluplný program formou zážitkové pedagogiky. 

Každý z instruktorů projde výběrovým pohovorem, školením, testem a lékařskou 
prohlídkou. Účastní se seminářů, mezi něž patří i akreditovaný kurz MŠMT – 
Vedoucí dětských kolektivů. Většinou se jedná o absolventy VŠ, vybrané studenty 
se zkušeností s prací s dětmi či o naše „stálice“, kteří svoji práci berou jako svůj 
životní styl a práce s dětmi je jejich denním chlebem.

Naši zdravotníci mají buď kurz ZZA od Českého kříže nebo se jedná o vystudované 
zdravotní sestry a bratry. Součástí pobytu s námi je i plně vybavená lékárnička dle 
vyhlášky.

Na pobytech s programem disponujeme veškerým používaným sportovním, 
výtvarným i tematickým vybavením. Nemusíte s sebou nic vozit.

Pobyty s programem



Adaptační kurz

Intenzivní forma stmelení NOVÉHO kolektivu (již od 1. třídy). Realizace převážně na začátku školního roku.
Cíle kurzu 

 •  Dosáhnout vzájemné spolupráce ve skupině.  • Dosáhnout vzájemné spolupráce mezi učitelem a žáky.   • Pomoci jednodušeji nalézt své místo ve skupině. 
 •  Předejít sociálně patologickým jevům (šikana, kriminalita, alkoholismus, rasismus, ... )

TŘÍDENNÍ ADAPTAČNÍ KURZ
Program

•   1. den - dopoledne: motivační přivítání, seznamovací aktivity, reflexe - odpoledne: obavy a očekávání, hry pro rozvoj komunikace, reflexe
- večer: hry na prohloubení spolupráce, reflexe

•   2. den - dopoledne: problémové aktivity, reflexe - odpoledne: nízké lanové překážky nebo důvěrovky, reflexe -večer: třídní ústava, závěrečná reflexe kurzu
•   3. den - dopoledne: oficiální ukončení kurzu, balení, odjezd v 10:30 h. Varianta pobytu: možnost prodloužení kurzu do odpoledních hodin s odjezdem ve 14 h.

Cena od 1 890 Kč/ žák (3 dny/ 2 noci) 
Cena zahrnuje: ubytování, stravu 5x denně, pitný režim, 2 zkušené lektory na třídu, celodenní adaptační program po celou dobu pobytu, ubytování a stravu pro daný počet pedagogu (2). Cena neza-
hrnuje: dopravu, noční hlídání. Cena je počítaná na 40-45 dětí. 4



Intenzivní forma stmelení EXISTUJÍCÍHO kolektivu (již od 2. třídy) Realizace: převážně podzimní či zimní měsíce. V případě potřeby kdykoliv během školního roku.
Cíle kurzu

Cena od 1 990 Kč/ žák (3 dny/ 2 noci)  
Cena zahrnuje: ubytování, stravu 5x denně, pitný režim, 2 zkušené lektory na třídu, celodenní harmonizační program po celou dobu pobytu, ubytování a stravu pro daný počet pedagogu (1 ). 
Cena nezahrnuje: dopravu, noční hlídání. Cena je počítaná na 20-30 dětí. 

•  Navodit a podpořit dobré vztahy ve skupině (tolerance a respekt) •  Zlepšit komunikaci a spolupráci mezi spolužáky • Nastolit nebo zlepšit pozitivní klima ve třídě mezi
spolužáky a třídním učitelem

TŘÍDENNÍ HARMONIZAČNÍ KURZ
Program

•  1. den - JÁ A MOJE TŘÍDA - dopoledne: vzájemné seznámení, očekávání - odpoledne: zmapování skupiny, seznamovací aktivity, reflexe - večer: pokračování v seznamovacích aktivitách  
s důrazem na reflexi

•  2. den - TŘÍDA JAKO KOLEKTIV - dopoledne: aktivity pro vzájemné hlubší poznávání, reflexe - odpoledne: hry na prohloubení spolupráce, reflexe - večer: aktivity pro rozvoj vzájemné
komunikace a společnou tvorbu, reflexe

•  3. den - JÁ JAKO SOUČÁST TŘÍ DY - dopoledne: aktivity pro podporu tolerance a spolupráce ve třídě, rozvoj vzájemného vnímání sebe sama a ostatních v rámci kolektivu, reflexe
-odpoledne: vzájemná diskuse, oficiální ukončení kurzu, odjezd

Harmonizační kurz
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Škola v přírodě

VEZMĚTE SVOU ŠKOLU DO PŘÍRODY 
A POJEĎTE S NÁMI!
Máte spoustu starostí a každá škola v přírodě je pro Vás další práce navíc? Nabízíme vám profesionální servis, kreativní a dynamický tým instruktorů, kteří se posta-
rají o odpolední a večerní program pro Vaše děti.
Od 13:00 do večerky zajistíme program a instruktory my. Zdravotník je samozřejmostí.
Naši instruktoři nejsou vychovatelé! Jejich náplní není jen pouhé "hlídání dětí". Po celou dobu dětem zajišťují smysluplný program formou zážitkové pedagogiky.

TÉMATA 2021
NA PIRÁTSKÉ LODI – Dobrodružný program doporučený pro I. stupeň ZŠ
LESNÍ KRÁLOVSTVÍ  – Pohádkový program doporučený pro I. stupeň 
zaměřený na environmentální výchovu
POD PĚTI KRUHY – Sportovní program vhodný pro oba stupně ZŠ
VESMÍRNÍ HRDINOVÉ – galaktický program vhodný pro oba stupně ZŠ
EL MAFIOSO – program doporučený pro II. stupeň zaměřený na základy 
etikety, spolupráci a hodnotu peněz
TŘI MUŠKETÝŘI – Program podporující spolupráci a testující všechny 
smysly i dovednosti doporučený pro II. stupeň
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Pobyty s finanční gramotností

3denní pobyt s finanční gramotností 
Během pobytu se děti naučí, jak peníze správně vydělávat, řídit, spravovat a rozmnožovat. Seznámí se s penězi a 
formami placení v minulosti, současnosti a v budoucnosti. Získají praktické dovednosti, jak si peníze funkčně nastavit, 
aby jim v životě dobře sloužily a jak je řídit a dobře s nimi hospodařit. Rozšíří si znalost hodnoty peněz a své práce na 
trhu, a naučí se vidět ekonomické souvislosti kolem sebe.
To vše bude doplněno sportovně zážitkovými aktivitami v jednotlivých blocích.

Cena od: 2 190 Kč/žák (3 dny/ 2 noci)
Cena zahrnuje: ubytování, stravu 5x denně, pitný režim, lektora na sportovně zážitkové aktivity,  lektora (Ing. Marcela 
Hrubošová) na finanční bloky, celodenní program po celou dobu pobytu, ubytování a stravu pro daný počet pedagogů 
(1), pojištění storna pobytu v případě nemoci. Cena nezahrnuje: dopravu, noční hlídání. Cena je napočítaná na 20 - 30 
žáků. Pobyt začíná obědem a končí obědem s odjezdem ve 14 hodin.

5denní pobyt s finanční gramotnosti 
(El Mafioso anebo peníze točí světem)

Pomocí dramatizace se přesuneme do 30. – 50. let 20. století v USA. Program dbá 
především na finanční gramotnost, ale také na etickou výchovu mladých lidí, 
prosazování společenského chování a úctu k ženám / mužům a výuku společen-
ských tanců. To vše a mnohé další v našem programu!

Programy budou prokládány finančními bloky pod vedením Ing. 
Marcely Hrubošové.

Cena od: 3 590 Kč/žák (5 dní/ 4 noci) Plus popis ohledně ceny.
Cena zahrnuje: ubytování, stravu 5x denně, pitný režim, 2 zkušené lektory na  sportovně zážitkový program, lektora (Ing. Marcela Hrubošová) na finanční bloky, celodenní program po celou dobu 
pobytu,  zdravotníka, ubytování a stravu pro daný počet pedagogů (2), pojištění storna pobytu v případě nemoci. Cena nezahrnuje: dopravu, noční hlídání. Cena je napočítaná na 40 - 50 žáků.

CHCEME NAUČIT DĚTI HODPODAŘIT S PENĚZI! 

Ing. Marcela Hrubošová

Pro žáky8. a 9. tříd
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ŠvP s výukou plavání

INTENZIVNÍ PLAVECKÝ KURZ
Pojeďte s žáky na šestidenní intenzivní plavecký kurz, kde budete mít všechny děti pohromadě na jednom místě a zároveň jim poskytnete příležitost se lépe poznat mezi sebou. Už žádné pře-
cházení s mokrými hlavičkami z bazénu do školy. Už žádné dlouhodobé a táhnoucí se nemoci. Během 6 dnů intenzivního plaveckého kurzu se děti naučí plavat rychleji než v rámci půlročního 
plaveckého kurzu při škole. 

Během našich lekcí se děti naučí:

1.rok (prvních povinných 20 lekcí plavání)
• orientovat se ve vodním prostředí (s brýlemi i bez brýlí)
• správně dýchat
• souladu paží a nohou při pohybu ve vodě
• nácvik základních stylů (kraul, znak, prsa)
• vylovit předmět ze dna bazénu
• základy správného chování na koupališti a jak reagovat při různých situacích

2.rok (druhých povinných 20 lekcí plavání)
• zdokonalení všech stylů se zaměřením na prohloubení stylu prsa
• najít si svůj oblíbený z nácviku různých stylů plávání
• základní informace o pohybu ve vodě v případě nebezpečí či záchraně tonoucího

Nejenom že Vám pomůžeme splnit vyhlášku MŠMT o povinných lekcích plavání, 
chceme především naučit děti vnímat vodu, jako kamaráda, díky kterému si mohou 
pomocí přirozeného a zdravého pohybu užít spoustu legrace. 
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ŠvP s výukou plavání

Víte že:
• škola může uhradit dítěti náklady za pronájem bazénu a lektorné z částky, 
kterou obdrží na požádání od zřizovatele školy?
• MŠMT vypisuje každý rok grant na dopravu na lekce plavání ve výši 500 Kč/
dítě? Stačí zažádat.

Přehled lekcí: 

1. den - 2 h / 2.-5. den - 3-5 h / 6. den -plavání, balení, vyhodnocení (diplomy), oběd, odjezd 
Děti budou rozděleny na dvě skupiny po dvaceti. První den 2 hodiny plavání 14-16 hodin 
(skupina A), 16-18 hodin (skupina B). Hodiny plavání jsou pod vedením kvalifikova-
ných lektorů s licencí MŠMT.
Po ukončení pobytu zašleme potvrzení o absolvování daných lekcí plavání k danému seznamu dětí.

Cena (6 dní / 5 nocí)
6 dní / 5 nocí (pobyt začíná obědem a končí obědem a svačinou na cestu)  
var. I. od 4 290 Kč (2 instruktoři plavání, 1 zdravotník)
var. II. od 4 790 Kč (2 instruktoři plavání, 2 instruktoři na program, zdravotník)

Cena zahrnuje: ubytování, stravu 5x denně, pitný režim, instruktory a zdravotníka podle zvolené varianty, ubytování a 
stravu pro daný počet pedagogů, noční hlídání ve spolupráci s pedagogy (var. II), 20 hodin plavání včetně plaveckých 
pomůcek. Cena nezahrnuje: dopravu, pojištění storna pobytu v případě nemoci (80 Kč). 
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ŠvP s výukou lyžování / Lyžařský kurz

Naše lyžařské pobyty pro 1. i 2.stupeň 

Nelyžaře naučíme lyžovat, lyžařům zdokonalíme styl. Naši výuku prokládáme hrami a večer jsou zajištěny:
• přednášky na téma bezpečnost pohybu na sjezdovce
• historie lyžování a jeho styly
• možná návštěva horské služby
• hry a zábava

Ceny  
5 dní/ 4 noci:  od 4 490 Kč + cca 800 Kč/ skipas
6 dní/ 5 nocí:  od 5 190 Kč+ cca 1000 Kč/ skipas

Cena zahrnuje: ubytování a stravu 4x denně, pitný režim, 4 lyžařské instruktory s licencí MŠMT (1 instruktor na max. 10 dětí), 
1 zdravotníka včetně plně vybavené lékárničky, ubytování, stravu a skipas pro 2 pedagogy. Cena nezahrnuje: skipas, pojištění 
storna v případě nemoci, dopravu (rádi zajistíme). Cena je napočítaná na 40 dětí. 

Instruktoři 
s licencí 
MŠMT

10 dětí na
1 instruktora

Postaráme se 
o Vaše děti po 

celou dobu!

Pobyty 
možné 

od 5 dní
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ŠvP s výukou lyžování / Lyžařský kurz

Lyžování v Rakousku, ubytování na Lipně
Sternstein (20 min) 

Útulný rakouský skiareál 1 122 m.n.m.  Kabinky 
a 6ti sedačky, 3 sjezdové tratě v délce 1 550 až 1 
850 m, ohřívárna a prostory na stravování škol.

5 - 6 dní 
cena od: 6 790 Kč 
+ 52 EUR skipas

Hochficht (40 min) 

Největší rakouský skiareál mimo Alpy cca 838 
– 1 383 m.n.m., 21 sjezdovek různých kategorií 
o délce až 3 km, ohřívárna, jídelna, kabinky, sedač-
kové lanovky, pomy

5 - 6 dní 
cena od : 6 790 Kč
+ 78 EUR skipas

Cena zahrnuje: dopravu (autobus k dispozici po celou dobu pobytu), ubytování, stravu 3x denně vč. pitného režimu (snídaně a vydatná večeře na penzionu, oběd na svahu), lyžařské a 
snowboardové certifikované instruktory, dopolední a odpolední lyžařský výcvik, večerní program a přednášky, zdravotníka, plně vybavenou lékárničku, ubytování, stravu a skipas pro 2 
pedagogy, pojištění storna pobytu v případě nemoci. Cena nezahrnuje: skipas pro děti, úrazové pojištění do zahraničí (možnost zajistit). Cena je napočítána na min. 40 dětí. 

vhodné pro
1. stupeň

vhodné pro
2. stupeň
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ŠvP s výukou lyžování / Lyžařský kurz

Lyžování v Alpách - RAKOUSKO
Hotel Fichtenheim *** - Tyrolsko
Rodinný hotel Fichtenheim leží v nadmořské výšce 1 800 m n.m. a je výjimečný nejen svojí polohou, ale 
také kuchyní, čistotou a přístupem personálu. Pokoje jsou 2-3 lůžkové s vlastním sociálním zařízením.
Rodinná sjezdovka Elmbeger Alm přímo u dveří penzionu leží v nadmořské výšce 1 650 - 2 200 m n.m. 
a má 10 km sjezdovek (5 km modrá, 4 km červená, 1 km černá). Fronty se netvoří ani uprostřed nejvyšší 
sezóny. Kapacita objektu je 45 lůžek.

1. den: dopoledne příjezd kolem 11:30 (odjezd cca 3:30, cesta 6-7 h), ubytování, oběd, odpolední lyžo-
vání, večer přednáška „Bezpečnost na sjezdovce, pravidla FIS“
2. den: dopolední lyžování, oběd, odpolední lyžování, návrat cca 16-17 h, večeře, večerní  program  
3. den: dopolední lyžování, oběd, odpolední lyžování, návrat cca 16-17 h, večeře, večerní  program
4. den: dopolední lyžování, oběd, odpolední lyžování, návrat cca 16-17 h, večeře, večerní  program 
5. den: balení, lyžování do cca 13 hodin, oběd na penzionu, odjezd v cca 14:30, příjezd do Prahy cca 22 hodin.

5 dní / 4 noci / 5 dní lyžování
cena 7 800 Kč + skipas 57 EUR (5 dní)

Cena zahrnuje: dopravu, ubytování, stravu 3x denně (vč. pitného režimu), 3 lyžařské certifikované instruktory, dopolední a odpolední lyžařský výcvik, večerní program, plně vybavenou lékárničku, ubytování, 
stravu a skipas pro 2 pedagogy, ubytování a stravu pro řidiče Cena nezahrnuje: skipas pro děti, úrazové pojištění do zahraničí včetně pojištění na storno pobytu v případě nemoci (možno zajistit-cca 180 Kč), 
zdravotníka, Cena je napočítaná na min. a max. 39 dětí.12



POPRVÉ DO ŠKOLY
Jaké to je jít poprvé do školy?
Jaké pocity děti prožívají?
Jaké pocity prožívají rodiče?

Během dvoudenního pobytu mají děti, paní učitelka a rodiče možnost se navzájem poznat v neutrálním prostředí a 
příjemné hravé atmosféře. Děti se mnohem lépe „rozkoukají" a přechod z mateřské školy a prázdninové atmosféry 
pro ně bude plynulejší. V neposlední řadě pak pedagog muže zjistit, z jakého prostředí děti přicházejí, a seznámit se s 
rodičem či rodiči dítěte, což jim v mnoha případech ulehčí vzájemnou komunikaci. 

Cíle pobytu

•  Usnadnit dětem seznámení s novými spolužáky a navázání prvních kama-
rádských vztahů.

•  Nastolit pozitivní atmosféru ve třídě mezi učitelem a žáky a nastavit jejich
vzájemnou spolupráci.

•  Umožnit pedagogovi blíže poznat děti a především jejich rodiče.
•  Dát příležitost rodičům blíže poznat pedagoga a budoucí spolužáky svého dítěte.
•  Naučit děti základy týmovosti, ohleduplnosti a férovosti.

Cena za 1 osobu/pobyt  
20-40 dětí   2 060 Kč/ dítě
20-40 rodičů  2 290 Kč/ dospělý

Cena zahrnuje: ubytování, stravu (5x denně pro děti a 3x denně pro dospělé) - strava bude přizpůsobena dětem, pitný režim, program po celou dobu, 
instruktory, stravu a ubytování pro jednoho pedagoga na třídu. Cena nezahrnuje: dopravu (možno zajistit autobus). 

Víkendový adaptační pobyt pro žáčky 1. tříd s rodiči
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ceny
I. st  
2 990 Kč

II. st 
3 090 Kč

v hlavní budově ve 2 - 6lůžkových pokojích s vlast-
ním soc. zařízením nebo v bungalovech
2 učebny vytvořené ze společenských místností, te-
rasa, jídelna, tělocvična, víceúčelové hřiště, dostatek 
volného prostoru pro sportování
kapacita 100 (54 hlavní budova, 46 bungalovy)

RS TRNÁVKA - VYSOČINA
•

•

•

550 Kč/žák

ceny
I. st  
3 190 Kč

2-6lůžkové s vlastním sociálním zařízením v hlavní a vedlejší budově
jídelna, venkovní terasa, společenská místnost v tzv. Staré mlýnici, 
wifi připojení, sauna (za poplatek), hřiště na beach volejbal, 2 
travnatá hřiště, rybník a bazén (po domluvě) a ohniště, obrovský 
prostor na další hry v okolí penzionu
Agro aktivity jsou možné realizovat přímo na místě. Dále je okolí 
protkáno obrovským množstvím turistických stezek.  Busem je 
potom možné podívat se do Tábora (40 km) nebo do Písku (60 km)
kapacita 55 lůžek

STRNADOVSKÝ MLÝN - STŘEDNÍ ČECHY

II. st 
3 290 Kč

•
•

•

•

550 Kč/žák

CENA ZAHRNUJE (5 DNÍ / 4 NOCI)
dopravu , ubytování, stravu 5x denně vč. pitného režimu, ubytování a stravu pro 4 pedagogy, pojištění storna pobytu v případě nemoci, veškerou administrativu spojenou s organizací pobytu (nahlášení na hygienu, k místnímu lékaři, ubytovací 
pořádek, specifikace stravy apod.). Cena programu ( 550 Kč/žák) zahrnuje 2 instruktory, odpolední a večerní program včetně veškerého materiálního vybavení (sport, výtvarné potřeby, netradiční hry apod.). Ceny jsou napočítané na min. 40 dětí 
a doprava je napočítaná z Prahy.  V jiných případech rádi přepočítáme dle Vašich specifikací a z Vaší destinace. Pobyt začíná obědem a končí snídaní. Pro více informací a fotek k objektům navštivte naše webové stránky www. pobyty-pro-skoly.cz.

ceny

ceny

I. st  
3 390 Kč

I. st   
4 390 Kč

Kam jezdíme

2 - 4lůžkové pokoje s vlastním soc. zařízením + 
apartmány
2 jídelny, 1 velká společenská místnost (80 míst), 
venkovní terasa, travnaté fotbalové hřiště 80x100 
m k různým sportovním aktivitám, travnaté hřiště 
25x40 m, hřiště na volejbal, velké otevřené ohniště, 
venkovní místnost pro různé aktivity
kapacita 100-120 lůžek

II. st 
4 490 Kč

II. st 
3 390 Kč

HOTEL ORT - SOBOTKA

2-4lůžkové s vlastním sociálním zařízením
velká společenská místnost, wifi připojení, wellness (za po-
platek), aktivity parku Monínec (vodní maxiskluzavka, obří 
kuličková dráha, trampolíny, tubing, discgolf, lanový park, 
horské koloběžky, tenis, volejbal a další). Jen pár minut pěší 
chůze od spodní stanice lanovky se nachází přírodní koupa-
liště Pilský rybník a k letnímu osvěžení je možné využít také 
venkovní bazén u Hotelu Monínec.
kapacita 58 lůžek

HOTEL NOVÁ JAVORKA *** - MONÍNEC STŘEDNÍ ČECHY

•

•

•

•
•

•

550 Kč/žák
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ceny
I. st   
2 890 Kč

II. st 
2 990 Kč

4lůžkové pokoje (vždy 2 pokoje mají společnou
předsíň se sociálním zařízením WC + sprcha), 3lůž-
kové pokoje s vlastním soc. zařízením
jídelna (kapacita cca 80 osob), místnost s krbem 
(kapacita 40 osob), restaurace (kapacita 50 osob), 
bar (kapacita 15 osob) a učebna (kapacita 20 osob), 
obrovský prostor v okolí RS
kapacita 100 lůžek

RS JIZBICE POD BLANÍKEM
•

•

•

550 Kč/žák

550 Kč/žák

ceny
I. st  
2 990 Kč

penzion 2 - 6lůžkové pokoje s vlastním soc. 
zařízením, bungalovy (zděné) - 4 - 8lůžkové s WC a 
umyvadlem, sprchy ve vedlejší budově
hotelová restaurace, venkovní terasa, obrovská spol. 
místnost/taneční sál, herna
kapacita 155 lůžek (55 - penzion, 100 - bungalovy)

PENZION BENEŠOVSKÝ MLÝN - PÍSECKO

II. st 
3 090 Kč

•

•

•

550 Kč/žák

CENA ZAHRNUJE (5 DNÍ / 4 NOCI)
dopravu , ubytování, stravu 5x denně vč. pitného režimu, ubytování a stravu pro 4 pedagogy, pojištění storna pobytu v případě nemoci, veškerou administrativu spojenou s organizací pobytu (nahlášení na hygienu, k místnímu lékaři, ubytovací 
pořádek, specifikace stravy apod.). Cena programu ( 550 Kč/žák) zahrnuje 2 instruktory, odpolední a večerní program včetně veškerého materiálního vybavení (sport, výtvarné potřeby, netradiční hry apod.). Ceny jsou napočítané na min. 40 dětí 
a doprava je napočítaná z Prahy.  V jiných případech rádi přepočítáme dle Vašich specifikací a z Vaší destinace. Pobyt začíná obědem a končí snídaní. Pro více informací a fotek k objektům navštivte naše webové stránky www. pobyty-pro-skoly.cz.

ceny

ceny

I. st  
3 390 Kč

I. st   
2 990 Kč

Kam jezdíme

2 -4lůžkové pokoje, z toho 4 s vlastním sociálním zařízením 
a 6 se společným (jedna koupelna a WC pro dva pokoje). 
2 společenské mísnosti, wifi připojení, wellness (za popla-
tek), aktivity parku Monínec (vodní maxiskluzavka, obří 
kuličková dráha, trampolíny, tubing, discgolf, lanový park, 
horské koloběžky, tenis, volejbal a další). Jen pár minut pěší 
chůze od spodní stanice lanovky se nachází přírodní koupa-
liště Pilský rybník a k letnímu osvěžení je možné využít také 
venkovní bazén u Hotelu Monínec.
kapacita 44 lůžek

II. st 
3 090 Kč

II. st 
3 490 Kč

CHATA ČERTOVKA - MONÍNEC STŘEDNÍ ČECHY

2-4lůžkové pokoje s umyvadlem a společným 
sociálním zařízením na patře
Jídelna, společenská místnost, zastřešená terasa, 
rozlehlé venkovní travnaté plochy a lesy vhodné pro 
aktivity, dětský koutek
kapacita 38 lůžek

CHATA NA LUCKÉM VRCHU – VYSOČINA

•

•

•

•

•

•
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ceny
I. st  
3 590 Kč

II. st 
3 690 Kč

2 - 4lůžkové prostorné pokoje s vlastním
sociálním zařízením
4 ha pozemku s travnatým hřištěm, mini fotbal na 
travnatém hřišti, možnost otevřeného ohně pro 
opékání a malou tělocvičnu
kapacita 56 lůžek

PENZION DOBÍK - LIPNO
•

•

•

550 Kč/žák

ceny
I. st  
3 690 Kč

2-5lůžkové pokoje se vlastním sociálním zařízením nebo apartmány 
(vždy 2 pokoje se sociálním zařízením)
stylová prostorná jídelna, venkovní altán, hřiště a velká travnatá 
plocha na hry, uzamykatelná stodola na kola
Penzion leží v samém srdci třeboňských cyklostezek obklopených 
rybníky a významnými mokřadly. Cílem cyklovýletu může 
být samotná Třeboň (17 km) nebo hrad a zámek ve Stráži nad 
Nežárkou (3 km). Pro pěší výlet je potom nejvhodnější Stráž nad 
Nežárkou (4 km) nebo výlety do okolní přírody.
kapacita 59 lůžek

PENZION PÍSTINA  - JIŽNÍ ČECHY

II. st 
3 790 Kč

•

•

•

•

550 Kč/žák

CENA ZAHRNUJE (5 DNÍ / 4 NOCI)
dopravu , ubytování, stravu 5x denně vč. pitného režimu, ubytování a stravu pro 4 pedagogy, pojištění storna pobytu v případě nemoci, veškerou administrativu spojenou s organizací pobytu (nahlášení na hygienu, k místnímu lékaři, ubytovací 
pořádek, specifikace stravy apod.). Cena programu ( 550 Kč/žák) zahrnuje 2 instruktory, odpolední a večerní program včetně veškerého materiálního vybavení (sport, výtvarné potřeby, netradiční hry apod.). Ceny jsou napočítané na min. 40 dětí 
a doprava je napočítaná z Prahy.  V jiných případech rádi přepočítáme dle Vašich specifikací a z Vaší destinace. Pobyt začíná obědem a končí snídaní. Pro více informací a fotek k objektům navštivte naše webové stránky www. pobyty-pro-skoly.cz.

ceny

ceny

I. st  
3 290 Kč

I. st   
3 190 Kč

Kam jezdíme

2-5lůžkové pokoje se vlastním sociálním zařízením
jídelna, prostornná klubovna, zastřešená venkovní terasa, 
obrovská travnatá plocha na hry, les, řeka
Okolí a tipy na výlety
pěšky - turistické centrum u Červeného dvora (3 km), Hrad 
Příběnice (300 m), Tábor (pěšky nebo busem)  (10 km), mož-
nost zkoušet základy vodáctví Lužnice (přímo u penzionu)
kapacita 70 lůžek

II. st 
3 190 Kč

II. st 
3 390 Kč

PENZION PŘÍBĚNICE - JIŽNÍ ČECHY

2 - 5lůžkové pokoje s vlastním soc. zařízením. Objekt 
je přizpůsoben i pro vozíčkáře.
 jídelna/společenská místnost, zastřešená terasa, 
obrovská zahrada, fotbalové hřiště
Okolí a tipy na výlety - penzion leží v srdci třeboň-
ských cyklostezek, Třeboň (19 km), hrad a zámek ve 
Stráži nad Nežárkou (12 km),
kapacita 58 lůžek

PENZION VYHLÍDKA LUTOVÁ - JIŽNÍ ČECHY

•

•

•

•

•

•

•

550 Kč/žák
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ceny
I. st   
3 190 Kč

II. st 
3 290 Kč

2 - 5 lůžkové pokoje s vlast. soc. zařízením na 
jednom patře + 1 bezbariérový pokoj
restaurace s vlastním krbem, salonek pro cca 15 
lidí, travnaté plochy na sporty v okolí penzionu, 
ohniště, terasa
kapacita 56 - 60 lůžek

PENZION TETŘÍVEK - ŠUMAVA
•

•

•

550 Kč/žák

ceny
I. st  
3 490 Kč

2 - 6lůžkové pokoje s vlastním sociálním zařízením
prostorná jídelna, venkovní terasa, multifunkční 
místnost, wifi, obrovský pozemek rozčleněný do 
sekcí hřiště, prolézaček, relaxační zónu s bazénem 
a lehátky a ohniště
Hrad Kašperk – 6 km (možno pěšky i busem), město 
Kašperské hory (10 km), řeka Vydra (busem – cca 25 
km), Hrad Rabí (busem 28 km), 
kapacita 54 lůžek

PENZION SPLNĚNÝ SEN – KAŠPERSKÉ HORY

II. st 
3 590 Kč

•
•

•

•

550 Kč/žák

550 Kč/žák

CENA ZAHRNUJE (5 DNÍ / 4 NOCI)
dopravu , ubytování, stravu 5x denně vč. pitného režimu, ubytování a stravu pro 4 pedagogy, pojištění storna pobytu v případě nemoci, veškerou administrativu spojenou s organizací pobytu (nahlášení na hygienu, k místnímu lékaři, ubytovací 
pořádek, specifikace stravy apod.). Cena programu ( 550 Kč/žák) zahrnuje 2 instruktory, odpolední a večerní program včetně veškerého materiálního vybavení (sport, výtvarné potřeby, netradiční hry apod.). Ceny jsou napočítané na min. 40 dětí 
a doprava je napočítaná z Prahy.  V jiných případech rádi přepočítáme dle Vašich specifikací a z Vaší destinace. Pobyt začíná obědem a končí snídaní. Pro více informací a fotek k objektům navštivte naše webové stránky www. pobyty-pro-skoly.cz.

ceny

ceny

I. st  
2 990 Kč

I. st   
3 390 Kč

Kam jezdíme

2 - 6lůžkové pokoje s vlastním i společným sociál-
ním zařízením 
4 místnosti pro učení, víceúčelové hřiště, ohniště s 
posezením
velké množství památek a turistických tras v okolí
kapacita 110 lůžek

II. st 
3 490 Kč

II. st 
3 090 Kč

CHATA CIHELNY - ŠUMAVA

2-4lůžkové pokoje s vlastním sociálním zařízením a 
dřevěným nábytkem
prostorná jídelna, společenská místnost s kachlo-
vými kamny, v objektu je také sauna, vířivka a 
relaxační zóna (za poplatek), wifi připojení, travnatá 
plocha na hry před objektem, bazén, venkovní 
altán, ohniště, 
kapacita 40 lůžek

CHATA KAČEROV – KAŠPERSKÉ HORY

•

•

•

•

•

•
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ceny
I. st   
2 790 Kč

II. st 
2 890 Kč

penzion s jedinečnou atmosférou a výborným jídlem
2 - 6lůžkové pokoje se společným sociálním 
zařízením
travnatá plocha na sportovní hry, krásné okolí 
Krkonoš na pěší turistiku
kapacita 45 - 50 lůžek

PENZION HANAPETR - KRKONOŠE
•
•

•

•

ceny
I. st  
3 690 Kč

II. st 
3 890 Kč

2 - 5lůžkové pokoje s vlastním sociálním zařízením
rustikální restaurace, školící salonek, zastřešení a 
osvětlená terasa, velké fotbalové hřiště a prostor za 
penzionem, možnost využití sportovního areálu cca 
500 m od penzionu
kapacita 70 - 75 lůžek

PENZION PLÁNICE - ZÁPADNÍ ČECHY
•
•

•

CENA ZAHRNUJE (5 DNÍ / 4 NOCI)
dopravu , ubytování, stravu 5x denně vč. pitného režimu, ubytování a stravu pro 4 pedagogy, pojištění storna pobytu v případě nemoci, veškerou administrativu spojenou s organizací pobytu (nahlášení na hygienu, k místnímu lékaři, ubytovací 
pořádek, specifikace stravy apod.). Cena programu ( 550 Kč/žák) zahrnuje 2 instruktory, odpolední a večerní program včetně veškerého materiálního vybavení (sport, výtvarné potřeby, netradiční hry apod.). Ceny jsou napočítané na min. 40 dětí 
a doprava je napočítaná z Prahy.  V jiných případech rádi přepočítáme dle Vašich specifikací a z Vaší destinace. Pobyt začíná obědem a končí snídaní. Pro více informací a fotek k objektům navštivte naše webové stránky www. pobyty-pro-skoly.cz.

ceny
I. st  
3 090 Kč

Kam jezdíme

2 - 6lůžkové pokoje s vlastním soc. zařízením 
(2 budovy vedle sebe)
společenská místnost rozdělená na dvě učebny, 
vyhřívaný venkovní bazén, zahradní gril, ohniště, 
hřiště, pískoviště
kapacita 70 lůžek

II. st 
3 190 Kč

HOTEL M&M - KRUŠNÉ HORY
•

•

•

ceny
I. st   
3 990 Kč

II. st 
4 190 Kč

4 – 8lůžkové pokoje s vlastním sociálním zařízením
společenská místnost s posezením, dětský koutek, plně 
vybavená kuchyň a vstup na zahradu, pergola, jezírko (za 
popatek), zahrada houpačky a pískoviště, prolézačky.
Lázeňské město Františkovy Lázně (lze pěšky/MHD), Jezero 
Amerika (MHD), historické centrum Cheb + Chebský Hrad 
(8 Km – BUS), Hrad Seeberg (6km – BUS), Hrad Vildštejn 
(7 km – Bus přes Fr.Lázně/ 5km pěšky), národní přírodní 
rezervace SOOS (vlak+bus 10 km)
kapacita 32 lůžek

PENZION U NÁMOŘNÍKA – ZÁPADNÍ ČECHY
•
•

•

•

550 Kč/žák
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ceny
I. st   
3 490 Kč

II. st 
3 890 Kč

2 - 6lůžkové prostorné pokoje s vlastním sociálním zařízením
velká prostorná jídelna, venkovní terasa, prostorná 
společenská místnost, sauna (za poplatek) a wifi připojení, 
venkovní zahrada
Přímo kolem penzionu prochází několik turistických tras, 
které Vás zavedou do nejrůznějších koutů Krkonoš. Dále se 
můžete vydat do Špindlerova mlýna (2 km), navštívit místní 
adrenalinový park, či se vydat na různé naučné stezky do 
okolí (Čertova strouha, Pramen Labe, Sněžka a další)
kapacita 52 lůžek

PENZION HORALKA - KRKONOŠE
•
•

•

•

ceny
I. st   
3 890 Kč

II. st 
4 090 Kč

2 - 4lůžkové pokoje s vlastním sociálním zařízením
velká jídelna a venkovní terasa, sauna (za poplatek), 
wifi připojení po celém objektu, dostatečně velká 
travnatá plocha na hry, ohniště
Pohádková trasa Malá Úpa, pěší výlet na Sněžku (8,5 
km), pěšky po okolních turistických trasách, buse Pec 
Pod Sněžkou a štola Kovárna, Jánské Lázně apod.
kapacita 38 lůžek

CHATA MORAVANKA - KRKONOŠE
•
•

•

•

ceny
I. st  
3 090 Kč

2 - 5lůžkové pokoje s vlastním sociálním zařízením
prostorná jídelna, bar s krbem, místnost se stolním 
tenisem či na učení, zastřešená terasa, travnaté 
hřiště na malou kopanou, volejbalové hřiště, bazén, 
ohniště s lavičkami, obrovský pozemek, les na konci 
pozemku 
kapacita 55 - 60 lůžek

PENZION ZOJA - KRKONOŠE

II. st 
3 190 Kč

•
•

•

550 Kč/žák

CENA ZAHRNUJE (5 DNÍ / 4 NOCI)
dopravu , ubytování, stravu 5x denně vč. pitného režimu, ubytování a stravu pro 4 pedagogy, pojištění storna pobytu v případě nemoci, veškerou administrativu spojenou s organizací pobytu (nahlášení na hygienu, k místnímu lékaři, ubytovací 
pořádek, specifikace stravy apod.). Cena programu ( 550 Kč/žák) zahrnuje 2 instruktory, odpolední a večerní program včetně veškerého materiálního vybavení (sport, výtvarné potřeby, netradiční hry apod.). Ceny jsou napočítané na min. 40 dětí 
a doprava je napočítaná z Prahy.  V jiných případech rádi přepočítáme dle Vašich specifikací a z Vaší destinace. Pobyt začíná obědem a končí snídaní. Pro více informací a fotek k objektům navštivte naše webové stránky www. pobyty-pro-skoly.cz.

Kam jezdíme

ceny
I. st  
3 590 Kč

2 - 4lůžkové pokoje se společným sociálním zařízením
stylová jídelna,  venkovní terasa, dětský koutek, wifi připojení po ce-
lém objektu, travnatá plocha na hry, hřiště na volejbal, badmington 
či jiné aktivity, terasa s nádherným výhledem na Sněžku, ohniště
Pohádková trasa Malá Úpa, pěší výlet na Sněžku (8,5 km), pěšky po 
okolních turistických trasách, busem Pec Pod Sněžkou a štola Kovár-
na, Jánské Lázně apod. Během pobytu lze s Jamajskou majitelkou 
vyrobit netradiční trička nebo navštívit sklářskou dílnu v Malé Úpě
kapacita 30 lůžek

II. st 
3 690 Kč

CHATA JAMAJČANKA U SNĚŽKY - KRKONOŠE
•
•

•

•
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550 Kč/žák

ceny
I. st   
3 190 Kč

II. st 
3 290 Kč

2 - 6lůžkové pokoje s vlastním i společným sociálním 
zařízením
herna, kulečník, stolní tenis, sušárna, venkovní
bazén, terasa s grilem, krásné okolí,
kapacita 85 lůžek

HOTEL KRAKONOŠ - KRKONOŠE
•

•

•

ceny
I. st  
3 390 Kč

2 - 6lůžkové pokoje s vlastním soc. zařízením
prostorná jídelna, obrovská zastřešená terasa, velká travnatá 
plocha u objektu, ohniště 
kolem penzionu prochází několik turistických tras. Jánské Lázně 
(2 km), stezka korunami stromů, Černá hora
kapacita 55 lůžek

II. st 
3 490 Kč

MODROKAMENNÁ BOUDA - KRKONOŠE
•
•

•

•

550 Kč/žák

ceny
I. st  
3 490 Kč

II. st 
3 590 Kč

2 - 4lůžkové pokoje s vlastním sociálním zařízením
stylová restaurace s jedinečnou atmosférou, 
venkovní terasa, malé dětské hřiště a vedlejší louka 
pro hry, wellness
kapacita 60 lůžek

HOTEL TŘI RŮŽE *** - KRKONOŠE 
(ŠPINDLERŮV MLÝN)

•
•

•

ceny
I. st  
3 490 Kč

2 - 3lůžkové pokoje s vlastním sociálním zařízením
stylová restaurace připomínající atmosféru 20-tých 
let, venkovní terasa s jedinečným výhledem na 
horské štíty a údolí, vedlejší louka pro hry, wellness
kapacita 67 lůžek

ALPSKÝ HOTEL *** - KRKONOŠE
(ŠPINDLERŮV MLÝN)

II. st 
3 590 Kč

•
•

•

550 Kč/žák

CENA ZAHRNUJE (5 DNÍ / 4 NOCI)
dopravu , ubytování, stravu 5x denně vč. pitného režimu, ubytování a stravu pro 4 pedagogy, pojištění storna pobytu v případě nemoci, veškerou administrativu spojenou s organizací pobytu (nahlášení na hygienu, k místnímu lékaři, ubytovací 
pořádek, specifikace stravy apod.). Cena programu ( 550 Kč/žák) zahrnuje 2 instruktory, odpolední a večerní program včetně veškerého materiálního vybavení (sport, výtvarné potřeby, netradiční hry apod.). Ceny jsou napočítané na min. 40 dětí 
a doprava je napočítaná z Prahy.  V jiných případech rádi přepočítáme dle Vašich specifikací a z Vaší destinace. Pobyt začíná obědem a končí snídaní. Pro více informací a fotek k objektům navštivte naše webové stránky www. pobyty-pro-skoly.cz.
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ceny

2 - 5lůžkové pokoje, 6 pokojů s vlastním sociálním 
zařízením, 6 pokojů se společným sociálním 
zařízením
ubytování v centru Bedřichova, prostorná jídelna, 
letní terasa, prolézačky a pískoviště, travnaté 
oplocené hřiště před chatou, možnost zapůjčení 
sportovního vybavení, malé lezecké skály za 
penzionem
kapacita 37 lůžek

CHATA BAJAMA – JIZERSKÉ HORY
•

•

•

ceny
I. st  
3 590 Kč

2 - 6lůžkové pokoje s vlastním soc. zařízením
5 místností pro učení, stolní tenis/fotbálek, sauna, whir-
lpool, venkovní bazén, ohniště se sezením, víceúčelové 
hřiště, obrovská travnatá plocha v okolí hotelu
kapacita 87 lůžek

HOTEL STAR *** - KRKONOŠE

II. st 
3 790 Kč

•
•

•

550 Kč/žák

ceny
I. st   
2 990 Kč

II. st 
3 190 Kč

2 - 7lůžkové pokoje s vlastním i společným sociál-
ním zařízením
jídelna, společenská místnost/herna/učebna, sauna, 
ohniště, travnatá rovná plocha v okolí areálu
kapacita 70 lůžek

PENZION ARNIKA - KRKONOŠE
•

•

•

550 Kč/žák

CENA ZAHRNUJE (5 DNÍ / 4 NOCI)
dopravu , ubytování, stravu 5x denně vč. pitného režimu, ubytování a stravu pro 4 pedagogy, pojištění storna pobytu v případě nemoci, veškerou administrativu spojenou s organizací pobytu (nahlášení na hygienu, k místnímu lékaři, ubytovací 
pořádek, specifikace stravy apod.). Cena programu ( 550 Kč/žák) zahrnuje 2 instruktory, odpolední a večerní program včetně veškerého materiálního vybavení (sport, výtvarné potřeby, netradiční hry apod.). Ceny jsou napočítané na min. 40 dětí 
a doprava je napočítaná z Prahy.  V jiných případech rádi přepočítáme dle Vašich specifikací a z Vaší destinace. Pobyt začíná obědem a končí snídaní. Pro více informací a fotek k objektům navštivte naše webové stránky www. pobyty-pro-skoly.cz.

Kam jezdíme

550 Kč/žák

ceny
I. st  
2 990 Kč

2 - 3lůžkové pokoje se sprchovým koutem (WC je 
společné na patře)
terasa, 2 salonky s kapacitou 15 míst, jídelna s 90 
místy k sezení
hřiště s umělým povrchem, velké louky
kapacita 80 lůžek

II. st 
3 090 Kč

PENZION SOKOL - JIZERSKÉ HORY
•

•

•
•

I. st  
3 590 Kč

II. st 
3 590 Kč
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ceny
I. st  
3 290 Kč

2 - 6lůžkové pokoje s vlastním sociálním zařízením
prostorná jídelna, společenská místnost, salónek. Možnost 
využití posilovny, kulečníku, šipek, nebo stolního tenisu, 
krásné okolí vhodné pro hry i turistiku, wifi po celém 
objektu, sauna za poplatek
kapacita 55 lůžek

PENZION DRUŽBA – KRKONOŠE/
JIZERSKÉ HORY

II. st 
3 390 Kč

•
•

•

550 Kč/žák

ceny
I. st   
3 090 Kč

II. st 
3 090 Kč

2 - 5lůžkové pokoje, společná sociální zařízení
jídelna s 50-60 místy k sezení, promítací plátno, 
restaurace, velká louka u chaty, dětské hřiště, volej-
balové hřiště, ohniště, wifi 
kapacita 48 lůžek

TURNOVSKÁ CHATA – JIZERSKÉ HORY
•
•

•

550 Kč/žák

550 Kč/žák

ceny
I. st   
3 290 Kč

II. st 
3 390 Kč

2 - 10lůžkové pokoje, společná sociální zařízení po 
rekonstrukci
jídelna, společenská místnost, venkovní sportoviště, 
ohniště, herní prvky pro děti, vlastní lyžařský vlek 
se sjezdovkou
kapacita 57 lůžek

CHATA SPORTSKI – JIZERSKÉ HORY
•

•

•

ceny
I. st  
3 090 Kč

2 - 6lůžkové pokoje s vlastním sociálním zařízením
nepřetržitě přístupná jídelna/společenská místnost 
s TV,  knihovnou a dětským koutkem, k dispozici 
wifi, malá kuchyňka s mikrovlnkou, varnou konvicí, 
nádobím a lednicí, přímo u chaty dětské hřiště, 
trampolína, malý bazén (3,5 m) a brouzdaliště
kapacita 42 lůžek

II. st 
3 290 Kč

PENZION CHATA SVĚTLÁ – JIZERSKÉ HORY
•
•

•

CENA ZAHRNUJE (5 DNÍ / 4 NOCI)
dopravu , ubytování, stravu 5x denně vč. pitného režimu, ubytování a stravu pro 4 pedagogy, pojištění storna pobytu v případě nemoci, veškerou administrativu spojenou s organizací pobytu (nahlášení na hygienu, k místnímu lékaři, ubytovací 
pořádek, specifikace stravy apod.). Cena programu ( 550 Kč/žák) zahrnuje 2 instruktory, odpolední a večerní program včetně veškerého materiálního vybavení (sport, výtvarné potřeby, netradiční hry apod.). Ceny jsou napočítané na min. 40 dětí 
a doprava je napočítaná z Prahy.  V jiných případech rádi přepočítáme dle Vašich specifikací a z Vaší destinace. Pobyt začíná obědem a končí snídaní. Pro více informací a fotek k objektům navštivte naše webové stránky www. pobyty-pro-skoly.cz.

Kam jezdíme
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ceny
I. st  
2 990 Kč

II. st 
3 090 Kč

2 - 7ůžkové pokoje s palandami se společným 
sociálním zařízením na patře
velká jídelna vhodná i pro výuku, kuchyňka k dis-
pozici, kulečníkový stůl, fotbalový stůl, stolní tenis a 
TV, zastřešená terasa, oplocené hřiště, ohniště, wifi 
v celém areálu
kapacita 50 lůžek

CHATA AGÁTHA – JIZERSKÉ HORY 
•

•

•

ceny
I. st  
3 390 Kč

2 - 4lůžkové pokoje s vlastním sociálním zařízením
jídelna, konferenční sál, venkovní dětské hřiště i 
louky pro aktivity, vnitřní herna se stolním tenisem, 
salónek, vnitřní bazén, sauna a masáže za poplatek 
kapacita 75 lůžek 

HOTEL JELÍNEK – JIZERSKÉ HORY

II. st 
3 790 Kč

•
•

•

ceny
I. st   
3 390 Kč

II. st 
3 490 Kč

2 - 5lůžkové nádherně zařízené pokoje s vlastním 
sociálním zařízením
prostorná restaurace vhodná i k výuce, venkovní te-
rasa, přímo na sjezdovce, venkovní hřiště, louky pro 
aktivity, možnost zapůjčení koloběžek, v blízkosti 
lanový park, wifi po celém objektu
kapacita 84 lůžek

HOTEL LOVČENKA – KRKONOŠE / 
ROKYTNICE NAD JIZEROU

•

•

•

ceny
I. st  
3 490 Kč

2 - 8lůžkové pokoje, většina s vlastním sociálním 
zařízením
prostorná jídelna a snídaňová místnost, společenská 
místnost s TV, zastřešená terasa, zahrada, ohniště, 
louka pro aktivity, bezplatná wifi po celém objektu
kapacita 42 lůžek

II. st 
3 490 Kč

PENZION U HROCHA– JIZERSKÉ HORY
•

•

•

CENA ZAHRNUJE (5 DNÍ / 4 NOCI)
dopravu , ubytování, stravu 5x denně vč. pitného režimu, ubytování a stravu pro 4 pedagogy, pojištění storna pobytu v případě nemoci, veškerou administrativu spojenou s organizací pobytu (nahlášení na hygienu, k místnímu lékaři, ubytovací 
pořádek, specifikace stravy apod.). Cena programu ( 550 Kč/žák) zahrnuje 2 instruktory, odpolední a večerní program včetně veškerého materiálního vybavení (sport, výtvarné potřeby, netradiční hry apod.). Ceny jsou napočítané na min. 40 dětí 
a doprava je napočítaná z Prahy.  V jiných případech rádi přepočítáme dle Vašich specifikací a z Vaší destinace. Pobyt začíná obědem a končí snídaní. Pro více informací a fotek k objektům navštivte naše webové stránky www. pobyty-pro-skoly.cz.

Kam jezdíme
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ceny
I. st  
4 090 Kč

2 - 4lůžkové pokoje s vlastním sociálním zařízením a 
dřevěným nábytkem
prostorná restaurace, jídelna, snídaňová místnost, 
terasa, rozhledna Bramberk hned vedle objektu, roz-
lehlé lesy v okolí objektu,  travnaté plochy a hřiště, 
wifi připojení 
kapacita 35 lůžek

CHATA BRAMBERK – JIZERSKÉ HORY

II. st 
4 090 Kč

•

•

•

550 Kč/žák

ceny
I. st   
2 790 Kč

II. st 
2 890 Kč

2 - 8lůžkové pokoje s vlastním i společným sociál-
ním zařízením
2x jídelna, 2x společenská místnost, 2x hřiště na 
sportovní hry, vlastní venkovní bazén s přírodní 
vodou, tenisový kurt, travnaté hřiště
kapacita 65 lůžek

CHATA PANORAMA - JIZERSKÉ HORY
•

•

•

550 Kč/žák

ceny
I. st   
3 290 Kč

II. st 
3 390 Kč

2 - 5lůžkové pokoje s vlastním sociálním zařízením
prostorná restaurace, konferenční/sportovní 
místnost, herna pro děti s TV, sauna za poplatek, 
venkovní koupací jezírko, hřiště, louky vhodné pro 
aktivity a trampolína
kapacita 100 lůžek 

HOTEL MAXOV – JIZERSKÉ HORY
•
•

•

ceny

I. st  
3 490Kč

2 - 6lůžkové nádherně zařízené pokoje s vlastním 
sociálním zařízením pro dva pokoje
prostorná restaurace vhodná i k výuce, společenská 
místnost, volejbalové hřiště, velké louky vhodné pro 
aktivity, ohniště
kapacita 60 lůžek

II. st 
3 690 Kč

CHATA MUHU – JIZERSKÉ HORY
•

•

•

550 Kč/žáK

CENA ZAHRNUJE (5 DNÍ / 4 NOCI)
dopravu , ubytování, stravu 5x denně vč. pitného režimu, ubytování a stravu pro 4 pedagogy, pojištění storna pobytu v případě nemoci, veškerou administrativu spojenou s organizací pobytu (nahlášení na hygienu, k místnímu lékaři, ubytovací 
pořádek, specifikace stravy apod.). Cena programu ( 550 Kč/žák) zahrnuje 2 instruktory, odpolední a večerní program včetně veškerého materiálního vybavení (sport, výtvarné potřeby, netradiční hry apod.). Ceny jsou napočítané na min. 40 dětí 
a doprava je napočítaná z Prahy.  V jiných případech rádi přepočítáme dle Vašich specifikací a z Vaší destinace. Pobyt začíná obědem a končí snídaní. Pro více informací a fotek k objektům navštivte naše webové stránky www. pobyty-pro-skoly.cz.

Kam jezdíme
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ceny
I. st  
2 690 Kč

2 - 8lůžkové pokoje s vlastním sociálním zařízením
restaurace, společenská místnost, wifi, projekční 
plátno, stolní fotbálek, kulečník, venkovní prostor 
pro hry a aktivity u říčky, okolní lesy vhodné pro 
aktivity
kapacita 40 lůžek + 9 přistýlek

CHATA EDISON – JESENÍKY 

II. st 
2 790 Kč

•
•

•

550 Kč/žák

ceny
I. st   
2 690 Kč

II. st 
2 890 Kč

2 - 6lůžkové nově zrekonstruované pokoje s vlast-
ním nebo společným sociálním zařízením
společenská místnost, jídelna/snídaňová místnost, 
terasa se zahradním krbem, dětské hřiště, sportovní 
hřiště, malý rybník, rozlehlý pozemek vhodný pro 
venkovní aktivity, venkovní bazén
kapacita 52 lůžek

PENZION SOKOLKA – JESENÍKY
•

•

•

ceny
I. st  
2 390 Kč

2 - 6lůžkové pokoje se společným sociálním zaříze-
ním na patře
velká jídelna se 70 místy, restaurace, společenská 
místnost, terasa, rozlehlé venkovní prostory na sa-
motě uprostřed přírody, bazén, infrasauna, kulečník, 
hřiště, dětský koutek, wifi v celém areálu
kapacita 130 lůžek 

CHATA RADOST– ORLICKÉ HORY

II. st 
2 390 Kč

•

•

•

550 Kč/žák

Kam jezdíme

CENA ZAHRNUJE (5 DNÍ / 4 NOCI)
ubytování, stravu 5x denně vč. pitného režimu, ubytování a stravu pro 4 pedagogy, pojištění storna pobytu v případě nemoci, veškerou administrativu spojenou s organizací pobytu (nahlášení na hygienu, k místnímu lékaři, ubytovací 
pořádek, specifikace stravy apod.). Cena programu ( 550 Kč/žák) zahrnuje 2 instruktory, odpolední a večerní program včetně veškerého materiálního vybavení (sport, výtvarné potřeby, netradiční hry apod.). Ceny jsou napočítané na 
min. 40 dětí.  V jiných případech rádi přepočítáme dle Vašich specifikací a rádi zajistíme i dopravu. Pobyt začíná obědem a končí snídaní. Pro více informací a fotek k objektům navštivte naše webové stránky www. pobyty-pro-skoly.cz.
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Kam jezdíme na lyžařský kurzy

CENA ZAHRNUJE 
dopravu, ubytování, stravu 4x denně (vč. pitného režimu), lyžařské instruktory (1 instruktor na každých 10 dětí), večerní program, zdravotníka, ubytování, stravu a skipas pro 2 pedagogy, pojištění storna pobytu v případě 
nemoci, veškerou administrativu spojenou s organizací pobytu (nahlášení na hygienu, k místnímu lékaři, ubytovací pořádek, specifikace stravy apod.). Cena nezahrnuje skipas pro děti. Cena je počítaná na 40 dětí a doprava je 
napočítaná z Prahy. V jiných případech rádi přepočítáme dle Vašich specifikací a z Vaší destinace. Pro více informací a fotek k objektům navštivte naše webové stránky www. pobyty-pro-skoly.cz.

ceny   ceny   

ceny   ceny   

5 dni / 4 noci 5 dni / 4 noci

5 dni / 4 noci 5 dni / 4 noci

- 6 790 Kč

7 790 Kč 5 290 Kč

6 790 Kč 6 790 Kč

7 790 Kč 5 290 Kč

6 dni / 5 noci 6 dni / 5 noci

6 dni / 5 noci 6 dni / 5 noci

- 7 990 Kč

8 990 Kč 6 090 Kč

7 890 Kč 7 990 Kč

8 990 Kč 6 090 Kč

I. st I. st

I. st I. st

II. st II. st

II. st II. st

Pokoje jsou 2-3 lůžkové s vlastním sociálním zaříze-
ním.
Rodinná sjezdovka Elmbeger Alm přímo u dve-
ří penzionu leží v nadmořské výšce 1 650 - 2 200 
m n.m. a má 10 km sjezdovek (5 km modrá, 4 km 
červená, 1 km černá). Fronty se netvoří ani uprostřed 
nejvyšší sezóny. 
kapacita 45 lůžek

2 – 6lůžkové pokoje a apartmány s dostatkem úložného 
prostoru, dvě budovy těsně vedle sebe
Skiareál PLEŠIVEC (9 km)  nejhezčí skiareál v ČR -  nej-
mladší, využívá ty nejlepší technologie, sedačky, kotvy, 
pohyblivé koberce, vše pro výuku. 
Skiareál NEKLID – (9 km) -  1200 metrů dlouhé sjezdové 
tratě , kotvy i sedačkové lanovky, moderní, krásný skiareál
Skiareál KLINEOVEC – nejdelší červená sjezdovka v ČR - 
3km, 50 - 100 široká -  v provozu od 1015

2 - 4lůžkové prostorné pokoje s vlastním
sociálním zařízením
Skiareál Hochficht (40 min), nadmořská výška 838 
- 1 383 m. n. m., 21 sjezdovek různých kategorií o 
délce až 3 km, ohřívárna, jídelna, kabinky, sedačko-
vé lanovky, pomy.
kapacita 56 lůžek

2 - 4lůžkové prostorné pokoje s vlastním
sociálním zařízením
Skiareál Sternstein (20 min). Útulný rakouský 
skiareál nabízí celkem 3 sjezdové tratě v délce 1 550 
až 1 850 m s krásným výhledem na Alpy. 
Přepravu zajišťuje rychlá lanovka s 
krytými kabinkami a 6sedačkami.
kapacita 56 lůžek

PENZION M&M - KRUŠNÉ HORYHOTEL FICHTENHEIM *** - TYROLSKO

PENZION DOBÍK - LIPNO (HOCHFICHT) PENZION DOBÍK - LIPNO (STERNSTEIN)
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

vhodné 

pro

1. stupeň
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Kam jezdíme na lyžařský kurzy

CENA ZAHRNUJE 
dopravu, ubytování, stravu 4x denně (vč. pitného režimu), lyžařské instruktory (1 instruktor na každých 10 dětí), večerní program, zdravotníka, ubytování, stravu a skipas pro 2 pedagogy, pojištění storna pobytu v případě 
nemoci, veškerou administrativu spojenou s organizací pobytu (nahlášení na hygienu, k místnímu lékaři, ubytovací pořádek, specifikace stravy apod.). Cena nezahrnuje skipas pro děti. Cena je počítaná na 40 dětí a doprava je 
napočítaná z Prahy. V jiných případech rádi přepočítáme dle Vašich specifikací a z Vaší destinace. Pro více informací a fotek k objektům navštivte naše webové stránky www. pobyty-pro-skoly.cz.

ceny   ceny   

ceny   ceny   

5 dni / 4 noci 5 dni / 4 noci

5 dni / 4 noci 5 dni / 4 noci

5 190 Kč -

5 690 Kč 5 390 Kč

5 190 Kč -

5 690 Kč 5 590 Kč

6 dni / 5 noci 6 dni / 5 noci

6 dni / 5 noci 6 dni / 5 noci

5 990 Kč 6 790 Kč

6 590 Kč 6 090 Kč

5 990 Kč 6 790 Kč

6 590  Kč 6 390 Kč

I. st I. st

I. st I. st

II. st II. st

II. st II. st

Alpský hotel*** okouzlí návštěvníky svou jedinečnou 
atmosférou a stylem. Leží v nadmořské výšce cca 800 n.m. a 
je ideálním místem na výběr lyžařských areálů.
2 - 3lůžkové pokoje s vlastním sociálním zařízením 
v pěším dosahu (cca 600 m) ze skiareálu Svatý Petr můžete 
využít 11 sjezdovek jako např. Turistická (2700m), Svatý Petr 
- Červená (1950m), Svatý Petr - (1375m), anebo anebo ski-
busem na jakýkoliv jiný ze skiareálů ve Špindlerově mlýně. 
Skipas platí po celém areálu (Svatý Petr Špindlerův Mlýn).

Chata Jamajčanka se nachází v Dolní Malé Úpě na konci cesty v jednom z údolí v 
nádherným výhledem na Sněžku. Součástí je vlastní vlek (420 m) a dětský vlek (30 m). 
2-4lůžkové pokoje se společným sociálním zařízením
lyžování přímo u chaty vlek 420 m včetně dětské vleku (ideální pro začátečníky) nebo 
potom Skiareál SKiMU (cca 100 m nad chatou traverz 350m a potom mírný sjezd k 
vleku Kolbenka. Skiareál SKiMu je jedno z nejvýše položených skiareálu v ČR a nabízí 
12 sjezdovek (modrá a červená) a 9 vleků. K výběru jsou Po-
mezky I (1000m), Kolbenka (400m), Rennerova spojka (1200m),  
Rennerovka (430m), Kolbenova spojka (800m), Hýbnerka (320m), 
U Kostela 1000 (1200m).
kapacita 30 lůžek

2 až 3lůžkové pokoje se sprchovým koutem, WC 
společné na chodbě
Skiareál Paseky - 10 km sjezdových tratí,
4 lyžařské vleky a jedna sedačková lanovka, vyžití 
pro lyžaře i snowboardisty, umělé zasněžování
kapacita 80 lůžek

Pension Horalka se nachází na svahu u hlavního areálu a 
sjezdovek Hromovka a Svatý Petr
2-6lůžkové prostorné pokoje s vlastním sociálním zařízením
Lyžování - přímo z penzionu - Skiareál Hromovka - dvě 
sjezdovky modrá a červená Hromovka I. (1540m), 
Hromovka II. (1500m). Možno přetraverzovat na skiareál 
Svatý Petr anebo skibusem na jakýkoliv jiný ze skiareálů ve 
Špindlerově mlýně.
kapacita 52 lůžek

CHATA JAMAJČANKA U SNĚŽKY - KRKONOŠEALPSKÝ HOTEL *** - KRKONOŠE

PENZION SOKOL - JIZERSKÉ HORY PENZION HORALKA - KRKONOŠE
•

•

•

•
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

vhodné 

pro

1. stupeň
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Kam jezdíme na lyžařský kurzy

CENA ZAHRNUJE 
dopravu, ubytování, stravu 4x denně (vč. pitného režimu), lyžařské instruktory (1 instruktor na každých 10 dětí), večerní program, zdravotníka, ubytování, stravu a skipas pro 2 pedagogy, pojištění storna pobytu v případě 
nemoci, veškerou administrativu spojenou s organizací pobytu (nahlášení na hygienu, k místnímu lékaři, ubytovací pořádek, specifikace stravy apod.). Cena nezahrnuje skipas pro děti. Cena je počítaná na 40 dětí a doprava je 
napočítaná z Prahy. V jiných případech rádi přepočítáme dle Vašich specifikací a z Vaší destinace. Pro více informací a fotek k objektům navštivte naše webové stránky www. pobyty-pro-skoly.cz.

ceny   ceny   

ceny   ceny   

5 dni / 4 noci 5 dni / 4 noci

5 dni / 4 noci 5 dni / 4 noci

5 090 Kč 5 490 Kč

4 490 Kč 4 490 Kč

5 090 Kč 5 490 Kč

4 590 Kč 4 790 Kč

6 dni / 5 noci 6 dni / 5 noci

6 dni / 5 noci 6 dni / 5 noci

5 890 Kč 6 290 Kč

5 190 Kč 5 190 Kč

5 890 Kč 6 290 Kč

5 290 Kč 5 490 Kč

I. st I. st

I. st I. st

II. st II. st

II. st II. st

2 - 6lůžkové pokoje s vlastním sociálním zařízením. 
lyžování: 50 m od penzionu je k dispozici lyžařský 
vlek (poma, 650 m dlouhá sjezdovka) a nedaleko 
se nachází skiareál Horní Domky se dvěma 
čtyřsedačkovými lanovkami. Skiareál nabízí až 2 km 
dlouhé tratě.
kapacita 55 lůžek

2 - 10lůžkové pokoje, společná sociální zařízení po 
rekonstrukci
Součástí Chaty Sport Ski je vlastní sjezdovka s vlekem 
o délce 400 m. V zimním období je sjezdovka pravidelně 
upravovaná rolbou. Sjezdovka je osvětlená pro večerní 
lyžování.
kapacita 57 lůžek

penzion s vlastní sjezdovkou a jedinečnou atmosférou
2 - 6lůžkové pokoje se společným sociálním zařízením
Sjezdovka HanaPetr Vedle chaty se nachází 400m 
dlouhý lyžařský vlek s dokonale upravenou sjezdov-
kou a malý 50m dlouhý pro začátečníky. Možno zajistit 
odvoz do skiareálu Herlíkovice
kapacita 80 lůžek

2-6lůžkové pokoje s vlastním soc. zařízením
v srdci Krkonoš, přímo ve středu lyžařského středis-
ka Benecko
skiareál Benecko, 4sedačková  lanovka, 11 vleků 
– kombinace sedačka, kotva, dvě snowtubingové 
dráhy
kapacita 90 lůžek

CHATA SPORTSKI – JIZERSKÉ HORYPENZION DRUŽBA – KRKONOŠE/JIZERSKÉ HORY

PENZION HANAPETR - KRKONOŠE HOTEL STAR *** - KRKONOŠE
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
•

•

•

•

vhodné 

pro

1. stupeň

vhodné 

pro

1. stupeň

vhodné 

pro

1. stupeň

vhodné 

pro

1. stupeň
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ceny   
5 dni / 4 noci - -
6 dni / 5 noci 5 790 Kč 5 990 Kč

I. st II. st

2 - 8ůžkové pokoje s vlastním sociálním zařízením
Areál Karlov pod Pradědem nabízí lyžařům celkem více 
než 12 km vzájemně propojených sjezdovek všech 
stupňů obtížnosti, což z něj činí největší skiareál na Mo-
ravě. Všech 14 sjezdovek je návštěvníkům dostupných 
na jeden skipas. Areál je v docházkové vzdálenosti od 
chaty, případně je možnost využít skibusů
kapacita 40 lůžek + 9 přistýlek

CHATA EDISON – JESENÍKY
•
•

•

Kam jezdíme na lyžařský kurzy

CENA ZAHRNUJE 
dopravu, ubytování, stravu 4x denně (vč. pitného režimu), lyžařské instruktory (1 instruktor na každých 10 dětí), večerní program, zdravotníka, ubytování, stravu a skipas pro 2 pedagogy, pojištění storna pobytu v případě 
nemoci, veškerou administrativu spojenou s organizací pobytu (nahlášení na hygienu, k místnímu lékaři, ubytovací pořádek, specifikace stravy apod.). Cena nezahrnuje skipas pro děti. Cena je počítaná na 40 dětí a doprava je 
napočítaná z Prahy. V jiných případech rádi přepočítáme dle Vašich specifikací a z Vaší destinace. Pro více informací a fotek k objektům navštivte naše webové stránky www. pobyty-pro-skoly.cz.

ceny   
5 dni / 4 noci 4 990 Kč 5 290 Kč
6 dni / 5 noci 5 690 Kč 5 890 Kč

I. st II. st

2 - 6lůžkové nádherně zařízené pokoje s vlastním sociálním 
zařízením pro dva pokoje
prostorná restaurace vhodná i k výuce, společenská místnost, 
volejbalové hřiště, velké louky vhodné pro aktivity, ohniště
V blízkosti se nachází více skiareálů a vleků. Nejvhodnější 
je Skiareál Severák (4 km) - 10 lyžařských vleků, 4 300 m 
širokých sjezdových tratích nízké a střední obtížnosti.
kapacita 60 lůžek

CHATA MUHU – JIZERSKÉ HORY
•

•

•

•

ceny   
5 dni / 4 noci 4 790 Kč 4 790 Kč
6 dni / 5 noci 5 390 Kč 5 390 Kč

I. st II. st

2 - 8lůžkové pokoje, většina s vlastním sociálním 
zařízením
50 m od penzionu se nachází zastávka skibusu, 
který jezdí na 3 km vzdálený Skiareál Severák - 10 
lyžařských vleků, 4 300 m širokých sjezdových 
tratích nízké a střední obtížnosti.
42 lůžek

PENZION U HROCHA– JIZERSKÉ HORY
•

•

•
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Samo se to neudělá

Návrat k tradicím a každodenním činnostem. 
realizace říjen-březen

Program je zasazen do období podzimních, zimních a brzkých jarních měsíců, 
kdy je čas na rozjímání a veškeré vnitřní aktivity. Přeneseme se do minulosti a 
zaměříme se na dovednosti, které byly zcela běžné pro naše předchozí generace. 
Čeká nás vaření, pečení, šití, práce se dřevem a s ohněm, výroba hraček a dekorací 
a provádění starých českých zvyků a tradic podle aktuálního ročního období. 

• probudit v dětech zručnost, samostatnost a zvídavost
• seznámit děti hravou formou s tradicemi a vzbudit v nich zájem o ně
• naučit děti, že„Samo se to neudělá", a probudit u nich zájem o každodenní pomoc v
   domácnosti
• naučit děti spolupracovat na drobných projektech

Program
• 1. den - ZPĚT V ČASE - odpoledne: pohybové aktivity, úvod do tématu a zjištění povědomí o tématu, vaření večeře - míchaná vajíčka s pažitkou - večer: výroba zápisníčku na zážitky a praktic-
   ké rady během kurzu, zasazení řeřichy
• 2. den - HOLKY Z KUCHYNĚ A KLUCI Z LESA - dopoledne: holky - zadělání těsta na chléb, příprava klestí na oheň, kluci - práce se dřevem (třísky, příprava ohně, zapáleno) - odpoledne: dohro-

mady-pohybové hry a aktivity, holky-vaření zelňačky a pečení chleba, kluci -práce se základním nářadím (kladivo, šroubovák, hřebíky, svěrák), společný projekt-výroba ptačí budky - večer:
holky-příprava těsta na vánoční/ velikonoční perníčky, kluci -pokračování v práci s nářadím

• 3. den - ŠATY DĚLAJÍ ČLOVĚKA - dopoledne: společné praní, věšení a skládání prádla, drobné opravy (přišití knoflíku), holky-pokračování v ručních pracech, kluci -práce s nožem (výroba lodi-
ček z kůry nebo malé píšťalky), odpoledne: společné pohybové aktivity, práce s mapou, buzolou, orientace v přírodě, holky-pečení perníčků, kluci -příprava na táborák (výroba ohniště a klacků
na opékání, výprava na dřevo, krájení buřtů) - večer: balení batohu (jak si zabalit na výlet dle jeho délky), táborák (v případě dobrého počasí)

• 4. den - SLAVNOST - dopoledne: holky-příprava bramborového salátu, zdobení perníčků, kluci -práce s lopatou, skládání dřeva - odpoledne: zdobení sálu, holky-výroba papírových ozdob a
sezónních dekorací (vánoční nebo velikonoční), kluci -dokončení společného projektu nebo vlastního výrobku nebo výroba pomlázek - večer: slavnostní večeře (bramborový salát a řízky)

• 5. den - ZAKONČENÍ - snídaně, slavnostní sklizení řeřichy, oficiální ukončení kurzu, balení, úklid, odjezd

Cena 3 690 Kč/ osoba (5 dní/ 4 noci)  
Cena zahrnuje: ubytování, stravu 5x denně, pitný režim, 2 zkušené lektory na třídu, celodenní program po celou dobu pobytu, materiální vybavení, ubytování a stravu pro daný počet peda-
gogu (1 ). Cena nezahrnuje: dopravu, zdravotníka, noční hlídání. Cena je napočítaná na 25-30 dětí. 

Cíle kurzu
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Reference
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Bc. Martin Havrlík
výkonný ředitel 
ekonomika společnosti 
a obchod 

Mgr. Kateřina Srpová
výkonná ředitelka
 marketing a obchod 

Veronika Jirků
personální manažér

Gabriela Končitíková
manažér příměstských táborů

Adam Hanzlík
vedoucí hlavních 
instruktorů, supervize 
pobytů

HLAVNÍ VEDOUCÍ A INSTRUKTOŘI

Naše pobyty jsou zajišťovány týmem senior instruktorů, 
kteří spolupracují se Sportlines již dlouhou řadu let. Ve 
většině případů se jedná o absolventy vysokých škol 
nebo vedoucí s dlouholetou zkušeností s prací s dětmi. 
Spojuje je jedna základní vlastnost - nadšení a zápal pro 
tuto práci. 

Na nich záleží, jak bude celý pobyt probíhat, a jsou to 
právě oni, kteří zajišťují vysokou míru spokojenosti 
našich klientů. 

Náš tým
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PRO ŠKOLY 2020/2021

Sportlines a.s. - středisko volného času
Květnového vítězství 938/79, 149 00 Praha 4

Mgr. Kateřina Srpová
tel: 777 090 268, e-mail: srpova@sportlines.cz

Bc. Martin Havrlík
tel: 602 234 043, e-mail: havrlik@sportlines.cz

www.pobyty-pro-skoly.cz
www.sportlines.cz

e-mail: skoly@sportlines.cz


