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Na 1. stupni základních škol jsou zaměřeny 
především na vzdělávací oblast Člověk 
a jeho svět, na 2. stupni základních škol 
a na gymnáziích na vzdělávací oblasti Člověk 
a příroda, Člověk a společnost a na 
středních odborných školách na Přírodovědné 
vzdělávání a Společenskovědní vzdělávání.

Programy se věnují průřezovému tématu 
Environmentální výchova (na středních 
odborných školách Člověk a prostředí), ale 
je v nich obsažena i Osobnostní a sociální 
výchova, Výchova demokratického 
občana, Výchova k myšlení v evropských 
a globálních souvislostech, Multikulturní 
výchova a Mediální výchova. 

Pobytový program lze pojmout také jako adaptační 
a seznamovací kurz pro nové žáky škol.

Cíle pobytového  
programu
Cílem programů je, aby žáci po jeho 
absolvování chápali, že ochrana 
životního prostředí má smysl a chtěli 
a uměli pro životní prostředí něco 
užitečného udělat jako spotřebitelé 
a občané i ve své budoucí profesi.

Pobytové výukové programy plné zážitků, 
přírody Krkonošského národního parku a her 
je možné využít při naplňování školních 
vzdělávacích programů.
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Výukové programy pro školy probíhají 
v budově základní školy v Horním Maršově 
a v nejbližším okolí přímo na území Krkonoš-
ského národního parku. 

Využíváme také areál našeho Domu obnovy 
tradic, ekologie a kultury – DOTEK, což je 
zrekonstruovaná budova bývalé barokní fary 
v Horním Maršově.

Při sestavování pobytového programu se 
snažíme respektovat vaše požadavky a výběr 
témat přizpůsobit věku účastníků.

Program pobytu je možné a vhodné konzulto-
vat předem.

Pobytové programy realizujeme celoročně.
Celodenní program je zajišťován obvykle od 
pondělí do pátku, příjezd je v pondělí mezi 
10.00 a 11.00, odjezd je v pátek do 10.30. 
Jiný rozsah pobytu je možný po předchozí 
domluvě. 

Výukové programy nabízíme pro skupiny 
15–30 osob, nižší či vyšší počet je nutné 
konzultovat předem. Lektoři střediska SEVER 
jsou odpovědní pouze za přípravu a realizaci 
programové části pobytu. Za bezpečnost 
a kázeň odpovídá pedagogický dozor. 

Pobyty jsou zajištěny na základě smlouvy, 
jejíž návrh vám zašleme po obdržení objed-
návky. Platba je možná v hotovosti nebo 
bankovním převodem na základě námi vysta-
vené faktuře. 

Organizační informace
Podrobnější informace o pobytech 
a rezervace termínů telefonicky,  
e-mailem i písemně: 

Středisko ekologické výchovy SEVER
Horská 175, 542 26 Horní Maršov
tel.739 203 201
sever-hm@ekologickavychova.c
www. sever.ekologickavychova.cz

CENY POBYTOVÝCH PROGRAMŮ 

STRAVOVÁNÍ

Snídaně, obědy a večeře jsou podávány ve 
vlastní kuchyni Domu obnovy tradic, ekologie 
a kultury DOTEK částečně v biokvalitě a s využitím 
místních potravin. Ubytovaní v pobytovém středisku 
mají snídaně ve středisku, na oběd a večeři 
docházejí do DOTEKu (10 min.chůze). V případě 
zájmu jsou možné balíčky na výlet. 
Bufet a návštěvnické centrum nabízí prodej 
drobného občerstvení, pohledů, publikací, 
upomínkových předmětů a výrobků fairtrade.

Poznámka: Kromě pobytů s plným programem 
zajištěným lektory SEVERu je možno domluvit si 
pobyt pouze s částečným programem našich lektorů 
nebo si objednat pobyt bez programu zajišťovaného 
lektory SEVERu (nabízíme zážitkové stezky a questy 
v okolí, prohlídky fary, kostela, hravou miniexpozici 
„Jak žít a přežít v přírodě“, zapůjčení sad pomůcek 
pro různé typy programů, náměty a zapůjčení 
scénářů k některým programům a další služby 
našeho infokoloniálu).
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UBYTOVÁNÍ V UBYTOVACÍCH POSTORÁCH V PODKROVÍ BUDOVY ZŠ HORNÍ MARŠOV

Dotovaná cena* za pětidenní pobyt (např. pondělí až pátek) s plným programem je:

– do 15. 4. ..................................................................1 960 Kč na žáka
– od 16. 4. do 30. 6. .................................................2 360 Kč na žáka

Období Ubytování za 
osobu a den

Stravování za 
osobu a den

Program za žáka 
a den

Celkem za žáka 
a den

Do 15 .4. 2017 180 Kč 190 Kč 120 Kč 490 Kč

16. 4. – 30. 6. 2017 180 Kč 190 Kč 220 Kč 590 Kč

Dále je účtován příplatek 50 Kč na osobu za celý pobyt za použití ložního prádla (příplatek se neúčtuje 
při dovezení vlastních spacáků či ložního prádla).
K dispozici je pět pokojů s celkovou kapacitou cca 30 lůžek. Společné WC a koupelny jsou 
umístěny na stejném patře. K dispozici klubovna – výuková místnost s možností projektoru, notebooku 
a interaktivní tabule. Součástí je jídelna pro cca 30 osob. Část programů a obědy a večeře probíhají 
v Domě obnovy tradic, ekologie a kultury DOTEK.

UBYTOVÁNÍ V DOMĚ OBNOVY TRADIC, EKOLOGIE A KULTURY – DOTEK  
(bývalá barokní fara v Horním Maršově po kompletní rekonstrukci)

Dotovaná cena* za pětidenní pobyt (např. pondělí až pátek) s plným programem je:

– do 15. 4. 2017 ........................................................2 440 Kč na žáka
– od 16. 4. do 30. 6. .................................................2 840 Kč na žáka

Období Ubytování za 
osobu a den

Stravování za 
osobu a den

Program za žáka 
a den

Celkem za žáka 
a den

Do 15 .4. 2017 300 Kč 190 Kč 120 Kč 610 Kč

16. 4. – 30. 6. 2017 300 Kč 190 Kč 220 Kč 710 Kč

K dispozici je sedm pokojů se základní kapacitou 27 lůžek (po dohodě možno navýšit přistýlkami). 
Každý pokoj má vlastní WC a koupelnu, dále výuková místnost, společenský sál, klubovna, tkalcovská 
dílna a černá kuchyně, jídelna, zahrada, venkovní učebna.
Pedagogický doprovod neplatí program.
Akce s počtem účastníků 14 a méně platí za program jako pro 15 osob. Na každých dovršených 15 žáků 
má 1 učitel ubytování zdarma – platí jen stravu.

OBSAH

Ceny pobytových programů

*Cena programů pro děti je dotovaná – celkové náklady programu (bez ubytování a stravování) činí dle počtu 
účastníků 690 až 860 Kč na účastníka a den (např. při počtu 20 účastníků cca 740 Kč na žáka a den). Pokud má 
škola či jiný objednatel možnost získat vlastní příspěvek na pobytový program z grantu či jiných zdrojů, 
uvítáme úhradu těchto plných nákladů nebo jejich větší části.
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VÍTEJTE V KRAKONOŠOVĚ KRÁLOVSTVÍ

Pobytový program pro 1. stupeň základní školy

Program je pojat jako procházka po Krkonoších 
s jednotlivými tematickými dny – např.: Den lidí, 
Den zvířat, Den lesa, Den starých Krkonoš apod. 
Žáci se v průběhu týdne potkávají s různými ba-
datelskými úkoly (objevují jedinečnost krkonošské 
přírody, zkoumají zdravotní stav lesa), zahrají 
si zábavnou simulační hru (při které zjišťují, jak 
správně zacházet se společnými zdroji), poznají, 
co je welfare hospodářských zvířat a vyzkouší si 
tradiční krkonošská řemesla či práci na zahradě.

SEVERUS ANEB NÁVŠTĚVA Z BUDOUCNOSTI

Pobytový program vhodný zejména pro 6.–7. třídu 
základní školy nebo primu a sekundu víceletých 
gymnázií

Program je koncipovaný jako systematická práce 
na jednom zadání. Během prvního dne dostanou 
žáci za splněné týmové úkoly indicie, podle nichž 
naleznou vzkaz od budoucích generací. Celý týden 
pak pracují na tom, aby zjistili, jaký je současný 
stav místního prostředí a jak zabránit jeho zhor-
šování. Hledají řešení v osobní rovině (co mohu 
dělat pro přírodu já) i v rovině celospolečenské 
(jak by se měla chovat společnost a lidstvo). Zá-
věrečný večer žáci připravují vzkaz pro budoucí 
generace, který obsahuje jimi zjištěná fakta. (Tyto 
informace, prosím, předem dětem nesdělujte.)

TÝDEN PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT  
aneb ČLOVĚK A PROSTŘEDÍ

Pobytový program vhodný zejména pro 8.–9. třídu 
základní školy a pro střední školy

Program začíná poznáváním mezilidských vztahů 
a fungování lidské společnosti (aktivity na stme-
lení skupiny, navození důvěry, komunikace, spo-
lupráce apod.). Na tento blok navazuje praktický 
výzkum místní přírody a ekologických problémů 
v terénu. Od takto získaných konkrétních zkuše-
ností jsou následně odvozena obecnější témata 
– postavení člověka v přírodě, propojenost eko-
nomiky a ochrany prostředí (udržitelný rozvoj), 
globální problémy a principy trvale udržitelného 
života. Závěrečný blok je věnován možnostem ře-
šení ekologických problémů z hlediska jednotlivce 
i společnosti.
Více o programu viz např. na:
http://tyden.ekologickavychova.cz/

Příklady pobytů  
s plným programem  

zajišťovaným lektory SEVERU
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