
 
 
 

 

 

Obecné informace k pobytovým programům na Sluňákově 

Vážená paní učitelko/pane učiteli, těší nás Váš zájem o pobyt na našem středisku. V následujícím 
textu najdete základní organizační informace.  

Standardní délka pobytu je 5 dní, po domluvě je možno délku programu upravit. Pobyt začíná 
obvykle v pondělí dopoledne (ideálně 8:30-9:00), ukončení pobytu bývá v pátek dopoledne (ideálně 
11:00-12:00). V případě zájmu či dlouhé cesty je možný nedělní příjezd nebo případně zkrácení 
pobytu. Vhodný počet účastníků je 22-30 žáků, nižší a vyšší počty je nutno konzultovat předem. 
Pobytové programy probíhají většinou v období březen – listopad.  

Ubytování: Standardní kapacita budovy je 45 lůžek (+ možnost využití 9 přenosných přistýlek). 
Úplné maximum je tedy 54 osob. V ubytovací části budovy je 16 pokojů. V přízemí je 5 pokojů 
s vlastním sociálním zařízením, v patře jsou pokoje se společným sociálním zařízením na chodbě. 
Doprovázející učitelé mají k dispozici samostatný 2-lůžkový pokoj v patře s vlastní koupelnou.  

Na pokojích v prvním patře jsou postele patrové (celkem 15 vyvýšených lůžek). Podle vyhlášky 
Ministerstva zdravotnictví mohou na patrových postelích spát pouze děti starší 10 let. Pokud víte, že 
přijedete s mladšími žáky, je možné rodiče požádat o písemný souhlas s noclehem na patrovém 
lůžku, případně přesunout matrace z horních lůžek na zem. 

Strava: Strava je zajištěna 5x denně v budově střediska, pitný režim je zajištěný po celý den. V 
případě, že je během dne poskytována jenom část stravy, platí se pouze konkrétní poskytnutá jídla. 
V případě celodenního výletu je připravený balíček na cestu. Individuální dietetické požadavky řešíme 
domluvou, například kombinací našich jídel a potravin z vlastních zdrojů (u bezlepkové diety či 
alergií na potravinářská aditiva). Proto případná omezení a individuální požadavky konzultujte 
prosím předem. 

Program: Výuka zajištěná sluňákovskými lektory je během dne rozdělena do 2 bloků: dopolední (8:30-
11:30), odpolední (13:00-16:00). Výukový program probíhá za každého počasí a obsahuje jak venkovní 
aktivity, tak program v budově střediska. Proto doporučujeme mít dobré turistické oblečení do 
terénu, gumáky a přezůvky do budovy. Večerní čas je vyhrazený pro aktivity doprovázejícího učitele, 
vycházky, sportování či pro osobní volno. Můžete využít sportovní potřeby, společenské hry, CD 
přehrávač, notebook s připojením na dataprojektor apod. Zapůjčení tohoto vybavení je zdarma.  

Další informace: Za žáky v průběhu pobytu odpovídá doprovázející pedagogický dozor. 
Nezajišťujeme zdravotnickou péči. 

V budově střediska je k dispozici prodej drobných upomínkových předmětů, občerstvení, nápojů, 
pohlednic, a také zboží, které nese značku "Fair Trade".  

Doprava:  

Vlastním autobusem podle mapy - Sluňákov - Centrum ekologických aktivit města Olomouce, o.p.s., 
Skrbeňská 70, Horka nad Moravou, najdete na konci Horky směr Skrbeň po pravé straně. 

MHD dopravou - vystupte na zastávce MHD Horka (bus č. 20) nebo Horka-škola (bus č. 18), 10-15 
minut chůze.  

Vlakem - ve směru od Olomouce, hl. nádraží nebo Prostějova, zastávka Horka nad Moravou, 10-15 
minut chůze.  

Těšíme se na další spolupráci. V případě jakýchkoliv dotazů se neváhejte obrátit na koordnátorku 
pobytových programů Romanu Pálkovou buď emailem romana.palkova@slunakov.cz nebo telefonicky 
(tel. 585 154 881).  

  



 
 
 

 
 

Podrobnější anotace jednotlivých programů 
 

 
Název programu, 
věková skupina 

 
Anotace 

 
Doporučené zařazení do 

předmětů a RVP 
 

Bobříkovo 
dobrodružství 

 
MŠ 

(duben – říjen) 

Děti se setkávají s malým bobříkem, který 
objevuje svět okolo sebe. Postupně se bobřík 
seznamuje s životem bobří rodiny, s tím, co se 
děje v rybníce, s okolní loukou, se zvířaty i 
okolní přírodou.  

- vzdělávací oblasti: dítě a jeho 
tělo, dítě a jeho psychika, dítě 
a ten druhý, dítě a společnost 
 
 

Zelený ostrov 
 

1.-5. ročník ZŠ 
(duben – listopad) 

Týden je rozdělen do 6 částí, které symbolizují 
fáze postupného návratu života na ostrov. 
V první části začínáme výbuchem sopky, dále se 
věnujeme rostlinám, drobným živočichům na 
zemi i ve vodě, lidem a tábornickým 
dovednostem a plavbě kolem ostrova na rybníce. 
V závěru přemýšlíme, jaká by mohla být 
budoucnost ostrova.  

– předměty: prvouka, 
přírodověda, vlastivěda, český 
jazyk, pracovní činnosti, 
tělesná výchova, výtvarná 
výchova 
– průřezová témata: 
Osobnostní a sociální výchova, 
Environmentální výchova 

Bobří putování 
 

3.- 5. ročník ZŠ 
(březen – listopad) 

 

Děti se vydají na cestu s bobřím mládětem. Po 
cestě poznávají a učí se řadu nového o světě 
kolem nich (o vodě a jejích obyvatelích, o lese, o 
Slunci a o hvězdách) a potkají i kamarády, kteří 
jim budou vyprávět jak se žije dětem na druhé 
straně světa.  

– předměty: prvouka, 
přírodověda, vlastivěda, 
tělesná výchova, výtvarná 
výchova, pracovní činnosti  
– průřezová témata: 
Osobnostní a sociální výchova, 
Environmentální výchova 

Sedm barev duhy 
 

2. stupeň ZŠ, SŠ 
(duben – říjen)  

Jednotlivé barvy duhy se prolínají stejně jako 
všechny součásti přírodního světa a světa lidí. 
Program postupuje od osobního, vnitřního přes 
vztahy mezi žáky ve třídě a škole, poznávání 
přírodních ekosystémů a krajiny v okolí až po 
globální pohled na svět a jeho problémy. Celý 
týden nás bude provázet duhový příběh. 

– předměty: přírodopis, 
zeměpis, občanská nauka, 
výtvarná výchova, chemie, 
fyzika, tělesná výchova 
– průřezová témata: 
Environmentální výchova, 
Osob. a soc. výchova, Výchova 
k myšlení v evropských a 
globálních souvislostech 

Třídenní exkurze do 
Litovelského 

Pomoraví a na 
Sluňákov 

 
2. stupeň ZŠ, SŠ 

(březen – listopad) 

Seznámení s technologiemi v nízkoenergetické 
budově, hydrobiologické praktikum, pátrání po 
bobřích pobytových znameních, cyklo nebo pěší 
exkurze do Litovelského Pomoraví, práce 
s uměleckými stavbami v areálu Sluňákova. 
Společné týmové aktivity, zážitky a legrace. To 
vše se vejde do třídenního pobytu. 

– předměty: přírodopis, 
biologie, zeměpis, občanská 
nauka, tělesná v., výtvarná v., 
zeměpis 
- průřezová témata: 
Osobnostní a sociální výchova, 
Environmentální výchova, 
Výchova k myšlení v 
evropských a globálních 
souvislostech 

 


