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3. Společné výjezdní jednání ředitelů  
MŠ a ZŠ z území Trutnovska – 21. – 23. 3. 2018 

 

Program:  

Středa 21. 3. 2018 

Odjezd ve 14:30 z Úpice – směr – Trutnov – Pilníkov – Krásná Lípa.  

Nástupiště si domluvíme dle přihlášených účastníků. Cesta dle www.mapy.cz trvá cca 3 hodiny, 

počítejme i s malými pauzami při nástupech.  

 

18:00 – 18:30 – příjezd, ubytování pro 28 lidí – Kyjovská terasa - http://www.kyjovskaterasa.cz/  

19:00 – ubytování – večeře – individuální – možný výběr z jídelníčku (večeři si hradí každý sám)   

20:00 – neformální posezení – večerní program ještě ladíme, kdyby měl někdo zájem – může 

nabídnout společenskou hru . Možná přijde i hudebník. Zajištěna druhá večeře v podobě 

malého rautu. 

Čtvrtek 22. 3. 2018: 

8:00 – 8:45 – snídaně formou rautu 

9:00 – odjezd – Krásná Lípa 

9:15 – 12:00 – MŠ a ZŠ Krásná Lípa http://www.zskrasnalipa.cz/ – dobrá praxe – inovativní 

vzdělávání, Ekoškola, představíme projekt Mediace ve škole, ukázka výuky s montessori 

pomůckami přímo v MŠ  

12:00 – oběd – školní oběd  

13:00 – 14:00 – diskuze se starostou města – https://www.krasnalipa.cz/   

14:00 – 17:00 – návštěva edukačního centra České Švýcarsko o.p.s. 

https://www.ceskesvycarsko.cz/cs/dum-ceskeho-svycarska  

17:00 – 18:45 – společně - individuální ochutnávka regionálního piva Fajknštejn (hradí každý sám) 

http://www.pivofalkenstejn.cz/  

18:45 – odjezd do penzionu  

19:15 – večeře – individuální – možný výběr z jídelníčku (večeři si hradí každý sám)   

20:00 – neformální posezení – večerní program ještě ladíme, kdy by měl někdo zájem – může 

nabídnout společenskou hru . Možná přijde i hudebník. Zajištěna druhá večeře v podobě 

malého rautu . 

 

Pátek 23. 3. 2018 

8:00 – 9:00 – snídaně formou rautu 

9:00 – 10:00 – prohlídka Krásné Lípy  

10:00 – odjezd 

Předpokládaný návrat cca 13:30 – 14:00 – trasa Pilníkov – Trutnov – Úpice 
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Náklady: 

- Doprava – do 20 000 Kč  

- Ubytování – zajištěno celkem 28 míst, 25 000 Kč/2 noci – celý objekt, 

http://www.kyjovskaterasa.cz/ 

- Snídaně – 250 Kč/1osoba/2dny 

- Oběd ve škole – 58 Kč/1osoba 

- Druhá večeře – středa a čtvrtek – formou rautu cca do 5 000 Kč 

- Exkurze – Dům České Švýcarsko, o.p.s. – ještě nevím 

 

Projekt může pokrýt některé náklady, přesto bych chtěl vybírat, resp. fakturovat příspěvek na akci ve 

výši 1 000 Kč – podklady pro fakturu bude možné individuálně připravit dle našich možností.  

 

Upozornění: 
Tradičně máme zajištěné ubytování v jednom místě. Po zkušenostech z minulých cest jsem zajistil 
penzion pro 28 osob. Přihlašování bude fungovat tzv. kdo dřív bere, ten dřív mele – tedy do naplnění 
kapacity penzionu. 
Termín přihlášení je do 9. 3. 2018.  
 

 

       

 

http://www.kjh.cz/
http://www.kyjovskaterasa.cz/

