
Škola v přírodě RS NESMĚŘ 

6. – 10. 6. 2016 

Mateřská škola a Základní škola 

Ostopovice, okres Brno-venkov, p.o. 

www.zsostopovice.cz 



Rekreační středisko 

Nesměř 
• RS je 6 km jihovýchodně od Velkého Meziříčí 

• leží v údolí řeky Oslavy 

• v areálu jsou dvě zděné ubytovací budovy, jídelna 

• součástí areálu jsou velké louky, ohniště a krásná řeka na 

brodění 

• součástí budovy jsou velké společenské místnosti 

• v areálu je špatný signál, pedagogové budou kontaktovat rodiče 

pouze v případě nutnosti 

• nemůžeme zaručit pravidelné 

fotky na webu 

• žáci nemají mobily  

a další elektroniku 

 

 

 



Rekreační středisko 

Nesměř 



Doprava 

• zajištěny 2 autobusy od soukromého dopravce 

• odjezd 6. června v 8:00 od sokolovny 

• po příjezdu na místo napíšeme hromadnou sms 

• příjezd 10. června cca po 16:00 k sokolovně (tolerance 

30 min, nebo hromadná sms) 

• malou svačinu na pondělní dopoledne, neperlivé nápoje 

 

 



Ubytování 

• zděné budovy  

• 1. a 2. ročník + zázemí pro zdravotníka, marodka 

• 3. až 5. ročník 

• pokoje pro 2 až 7 žáků, společné sociální zařízení,  

     u starších ročníku dvoupatrové postele 

 





Stravování 

•   v jídelně 

•   strava 5x denně + možnost pozdního dojedení se 

•   pravidelný pitný režim 

•    



Program ŠvP 

•   každý ročník vlastní program 

•   společná část – sportovní dopoledne, táborák a putování  

•   výuka bude integrována do programu (klasická práce s učebnicí    

    bude minimální) 

•   společný výlet na Zelenou horu (památka UNSECO)  

Prosíme o jakékoliv dárky či finanční příspěvky na odměny pro děti. 

Nedávejte, prosíme, dětem sladkosti. 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 

 

 

 

Odevzdat v den odjezdu v obálce: 



Děkujeme za pozornost a těšíme se. 

 

Pedagogický tým 

Foto: 22. května 2016 

Expedice zájemců ze 4. a 5. ročníku 


