Nabídka krátkodobých výukových programů na školní rok 2018/2019
pro speciální školy
Jak a kde si službu objednat:
Telefonicky: 733 538 500 – Terezie Netrestová
E-mailem: terezie.netrestova@centrumrozvoje.eu
Co by měla objednávka obsahovat?
Název programu; datum a čas začátku programu; třídu; školu; počet žáků; kontaktní osobu
(mobil, e-mail) a konkrétní požadavky.
Doporučujeme si před zasláním objednávky ověřit volný termín.
Místo konání programů:
Zážitková zahrada Vily Čerych /interiér Vily Čerych/ přírodní lokalita
Programy určené pro interiér je možné realizovat přímo ve škole. K těmto výjezdovým
programům účtujeme i cestovné lektora, které činí 8 Kč/km.
Všeobecné podmínky:
Stornopoplatek
Pokud dojde z Vaší strany ke zrušení závazně objednaného programu méně než 24 hodin před
jeho začátkem, bude Centrum rozvoje Česká Skalice, o.p.s. požadovat uhrazení poloviny ceny
programu stanovené z celkového plánovaného počtu žáků.
Počet účastníků programu a dílen
Doporučený počet účastníků je 20–25. Vyšší počet je nutné konzultovat předem. Pokud je počet
účastníků nižší než 12, je třeba uhradit částku za 12 účastníků. Výjimky je nutné předem
domluvit s lektorem na výše uvedených kontaktech.
S sebou na program si vezměte
Pro venkovní programy jsou podmínkou oděv a obuv vhodné do terénu, popř. pláštěnka.
Zodpovědnost
Lektor je zodpovědný za programovou náplň, za bezpečnost a kázeň účastníků zodpovídá
doprovázející pedagog. Pro zajištění hladkého průběhu i přesahu do další výuky je vhodná
aktivní účast učitele.
Zážitková zahrada
90 min / 40 Kč
V zážitkové zahradě je stále co objevovat. Můžeme pozorovat vodu prýštící v kašně, čichat
k rozkvetlým růžím nebo bylinkám, některé z nich zkusíme ochutnat. Rukama nebo bosými
chodidly prozkoumáme materiály hmatové stezky a budeme hádat, jaká přírodnina se ukrývá
v sáčku. Abychom přírodě také pomohli, naučíme se třídit jednotlivé druhy odpadu.
Kdy program probíhá: V., VI., IX.
Kde program probíhá: v Zážitkové zahradě

Pro speciální školy lze objednat také jakýkoli program z nabídky pro MŠ nebo 1. stupeň
ZŠ – lze upravit dle věku žáků a potřeb skupiny. Neváhejte nás kontaktovat!

