
Škola v přírodě RS HÁLŮV MLÝN 

14.-18. 5. 2018 

Připravili pedagogové školy 

 

 

www.zsostopovice.cz 



Rekreační středisko 

HÁLŮV MLÝN 
• RS je 6 km západně od Veverské Bítýšky 

• leží v údolí Bílého potoka 

• areál je kompletně zrekonstruován 

• tři zděné budovy s velikou jídelnou a společenské místnosti 

• součástí areálu jsou louky, ohniště, vodní biotop k brouzdání, 

hřiště, sportoviště  

 

• vkládání fotek na web  

dle možností 

• žáci nemají mobily  

a další elektroniku 
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Personální a lékařské 

zajištění 

• přihlášena většina žáků školy 

• 9 pedagogů školy 

• 1 zdravotník 

• o zdravotních problémech bude informovat rodiče třídní učitel,  

případně zdravotník 

• v případě problémů budeme žádat rodiče o odvezení nemocných 

 



Doprava 

• zajištěn 1 autobus od soukromého dopravce pro 1. až 3. ročník 

• zavazadla pro 4. a 5. ročník – dodávka našeho rodiče 

• sraz všech 14. května v 8:00 u sokolovny, předání dokumentů 

• po příjezdu na místo napíšeme hromadnou sms 

• příjezd všech 18. května cca po 16:00 k sokolovně (tolerance 30 

min, nebo hromadná sms) 

• malou svačinu na pondělní dopoledne, neperlivé nápoje 

 

• 3. ročník cesta zpět pěšky a hromadnou dopravou 

• žáci 4. a 5. ročník jdou na Hálův mlýn i zpět pěšky + hromadnou 

dopravou 

• s sebou pohodlné oblečení a obuv, pláštěnku, pití, svačinu a 

vhodný batůžek 

• oběd bude zajištěn na cestě 

• pěší cesta cca 12 km, příchod do areálu kolem 17.00  

 

 



Ubytování 

• tři velké zděné budovy pro 1. – 3. ročník (každý pokoj má 

soc. zázemí) 

• dřevěné chatky (po třech) a zděné chaty (po šesti)  

pro 4. a 5. ročník   

• nutné přezůvky 

• samostatný pokoj pro zdravotníka 



Stravování 

•   v jídelně 

•   strava 5x denně + možnost druhé večeře 

•   pravidelný pitný režim + možnost čepování do svých lahví 

 



Program ŠvP 

•   každý ročník vlastní aktivity 

•   společná část – táborák a putování  

•   výuka bude integrována do programu 

Prosíme o jakékoliv dárky, sladkosti  či finanční příspěvky  

na odměny pro děti. Budou rozdávány ze společných zásob průběžně 

pedagogy.  

Děkujeme.   



Potřebné dokumenty 

• kopie karty pojišťovny  

• kopie očkovacího průkazu  

• prohlášení zákonného zástupce, případně léky a instrukce  

k podávání  

• potvrzení lékaře 

 

• repelenty nakoupí třídní učitelé 

• do slohy můžete přidat pohledy, které budeme žákům 

rozdávat 

• vše ostatní dle seznamů doporučených věcí (vše na webu 

školy) 

 

• zodpovědná osoba za školu v přírodě – Petr Juráček,  

tel. 731 485 909 

 

Děkujeme a těšíme se na společný zážitek v přírodě. 

 

 

Odevzdat v den odjezdu v obálce: 


