
 

16. -20. 5. 2022  OSTRUŽNÁ, Jeseníky  – OZDRAVNÝ POBYT aneb škola v přírodě 
 
Budeme cestovat vlakem na Jesenicko a zavazadla přepraví doprovodná dodávka pana 
Mariana Satkeho (velké díky!!). Každý den budeme pobývat venku v přírodě se snahou 
o pozorování. Program budou zajišťovat pedagogové ZŠ a MŠ. vč. četby, deskových her, 
vlastivědy a večerních programů a zajištěny budou také výlety do velmi atraktivního 
okolí.  Tento pobyt je podporován ÚMČ Opava-Komárov a dalšími sponzory. Dětí bude 
cestovat 70 + doprovod 10 dospělých. 

Kde budeme bydlet:  
Penzion Skiland -  se nachází v obci Ostružná, nedaleko Ramzovského sedla. V rámci 
programu bude uspořádán také výlet do okolí: nabízí se  Paprsek, Větrák, Branná, Šerák.  
Pokoje jsou  2,3 a 4lůžkové pokoje, pro výuku můžeme využívat učebny a 
sportoviště, v areálu vícúčelové hřiště. Základna má celoroční provoz, je 
zde možno si také zakoupit drobné občerstvení. https://www.skiland.cz/ 
Program:   Zábavný pohyb v přírodě, mezipředmětový program plný 
terénní výuky. Kluků a holkám ukážeme zajímavou přírodu,  
 

Sraz: u vlakové zastávky Opava-Komárov v pondělí 16.5. v 8,15 (prosíme parkujte tak, aby se dalo projet až k zastávce)    
Návrat: v pátek 20.5.  do 15,00  k Obecnímu úřadu – NEPARKUJTE ZDE AUTEM – busy přijedou na zastávku! Informace o 
zpoždění budeme volat p. Šárce Němcové, která bude v kanceláři školy do odpoledne. 
Před odjezdem je nutné odevzdat:    Potvrzení o bezinfekčnosti a Posudek o zdravotním stavu dítěte (není potřeba 
potvrdit lékařem – doneste již dříve). Současně je potřeba před odjezdem předat tř. učitelce léky, které dítě užívá, 
v krabičce či sáčku se jménem. Ta je předá a domluví se se zdravotníkem paní uč. V. Koníkovou 
Platba:     2 900 Kč   V ceně:     4x ubytování s plnou penzí vč. svačin a pitného režimu, doprava vlakem a místními 
autobusy, program a výlety, výtvarný materiál, zdravotní zajištění, organizace, doprava v místě.  
Z vlastního kapesného si děti hradí případné vstupy:   kino, dětské parky  apod.  Rodič provede úhradu na č.ú: ZŠ a MŠ 
181707987/0300 a uvede jméno dítěte do poznámky nebo do pokladny školy nejpozději do 13.5. 
Dopravu hradí ÚMČ Opava-Komárov. 
 

S sebou:  ručník, mýdlo, plavky, kartáček, pasta, hřeben, jelení lůj, kapesníky, 2 balíčky papírových kapesníků, Oblečení a 
obutí (dle aktuálního počasí):  jeden pár pevné obuvi do terénu, jedny další náhradní 
boty na ven, teplá mikina, větrovka, bunda, dlouhé kalhoty, tepláková souprava, 
několik ks spodního prádla, punčocháče nebo podvlékací spodky, čepice/kšiltovka, 
šátek/šála, rukavice, 2 trička, 3 páry ponožek, pyžamo, pláštěnka, přezůvky.   
Dále: láhev na pití (plastová, objem cca 1 litr nebo termoska na čaj), baterka 
(=svítilna, nejlépe čelovka), psací a kreslicí potřeby, tyčinkové lepidlo, pytlík na 
špinavé prádlo, šátek. Sprej proti klíšťatům, krém proti slunci. 
Pro volné chvíle přibalit, knížku nebo časopis, stolní malou hru, hlavolam, příp. 

hudební nástroj. Věci prosíme sbalit do jediného, podepsaného, zavazadla (batohu nebo kufru). 
ŽÁCI ŠKOLY si vezmou:    svinovací metr, provázek 3m,  lupu (kdo má), malé nůžky, psací potřeby,  

Doporučení  
- s sebou spíše starší kusy oblečení (budeme hodně venku a PV, VV)  
- všechny věci podepsat permanentním fixem, 
- mobilní telefony – pokud dítě poveze, stáhněte aplikace: mapy.cz, 

Planet – určování rostlin, Brouci, Hvězdná obloha a jiné (hry pouze ve 
volném čase, přísný zákaz hraní her po večerce!! – zdůrazněte 
doma!!!) 

- cenné předměty raději nechejte doma. Za ztrátu nebo poškození 
nenese škola odpovědnost.  

- NEPLAVCI – vezměte si nafukovací nevelkou pomůcku pro neplavce (rukávky)! Igelitovou tašku na mokré věci. 
 
Kapesné: dle zvážení 300 Kč – (možno si uschovat u svých učitelů)  
Na cestu do malého batůžku (ne, příliš malý batůžek): pití a svačinu (strava začíná večeří), 
igelitový sáček, kapesník, malou zábavku do vlaku (časopis, hlavolam, knížku, omalovánku, 
cestovní deskovou hru), šátek, tužku (prupisku) 
Obědy přihlášeným budou ve škole odhlášeny na celý týden všem účastníkům 

 
Další info podá ředitel ZŠ a MŠ – Tomáš Weicht, 724 254 735 

https://www.skiland.cz/

