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PONUKA ŠKÔL V PRÍRODE 
SO ZAMERANÍM NA PRÍRODNÉ VEDY, 

OCHRANU PRÍRODY A VŠEOBECNÚ ENVIRONMENTALISTIKU 
  
 
Ctení pedagógovia, 
dovoľujeme si Vás osloviť s ponukou jedinečných nami organizovaných jesenných i jarných škôl 

v prírode pre žiakov prvého stupňa základných škôl. Jedinečnosť spočíva práve v balíku výhod pre 

školu i pedagógov, ako aj v zjednodušení administratívnej prípravy školy v prírode. 

 
Hlavné výhody spolupráce s nami: 

• zabezpečujeme hodnotný program v mimo vyučovacom čase, animátorov alebo vedúcich 
oddielov vypomáhajúcich pedagógom, 

• zabezpečíme všetky potrebné doklady pre organizáciu pobytu, 
• zúčastnení pedagógovia (jeden na max. 15 detí) majú nárok na celý pobyt zdarma 

s dennou finančnou odmenou 6,64€ (200 Sk) na deň, odmena pre školu – dodanie 
učebných pomôcok v hodnote 16,60€ (500 Sk), 

• individuálny prístup k požiadavkám vedenia školy alebo pedagógov. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ORGANIZÁCIU ŠKOLY V PRÍRODE JE MOŽNÉ ZABEZPEČIŤ V DVOCH VARIANTOCH: 
 
Škola v prírode s programom a animátormi  
V cene školy v prírode je započítané ubytovanie, stravovanie 5-krát denne, pitný režim, 
dvojhodinový poobedný a  dvojhodinový večerný program zabezpečený animátormi. Je 
možné zvoliť si zabezpečenie autobusovej dopravy a  cestovného poistenia. 
  
Komplexne organizovaná škola v prírode s vedúcimi oddielov 

V cene komplexne organizovanej školy v prírode je započítané ubytovanie, stravovanie 
5-krát denne, pitný režim, kompletný program s celodennou starostlivosťou mimo 
vyučovania - zabezpečujú vedúci oddielov, športový a kancelársky materiál, ceny do 
súťaží, zhotovenie videozáznamu celého pobytu na nosičoch DVD pre každého účastníka 
zdarma. Stredisko i konkrétny termín je možné si vybrať podľa aktuálnej ponuky.  

Pracujeme s najcennejšou hodnotou budúcnosti... 
            ... pracujeme s deťmi. 
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Zariadenie "Stred Európy Krahule"  
je dominantou obce. Tvorí ho komplex troch samostatných zrekonštruovaných objektov. 
Celková kapacita strediska 122 lôžok (43+32+47).  Izby sú vybavené sprchou a toaletou. 
K dispozícii sú spoločenské miestnosti s TV a videom. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Stravovanie sa realizuje v samostatnom objekte reštaurácie, ktorá je uzamykateľná a 
môže slúžiť aj na spoločensko-zábavné posedenia. Strava pre ŠvP je 5x denne s pitným 
režimom. V areáli je veľká trávnatá plocha na slnenie, loptové hry, kryté ohnisko s 
osvetlením na večerné opekačky a posedenia, ako aj 500 m vzdialené trávnaté futbalové 
ihrisko v obci.  
 
Celé blízke okolie v krásnej prírode slúži na pešie vychádzky. Horskou cestičkou sa dá 
dostať do historického mesta Kremnica.  Počas letnej sezóny je v prevádzke termálne 
kúpalisko Katarína. 
 
Cena na 1 dieťa (5-dňová škola v prírode) 

- škola v prírode s programom a animátormi   72,70 € (2.190 Sk) 
- komplexná škola v prírode s vedúci oddielov   82,65 € (2.490 Sk)  

 
Veríme, že Vás naša ponuka zaujala a tešíme sa na spoluprácu s Vami.  

Tieto pobyty organizuje Pansophia, n.o. v spolupráci s CK MV Tour Trenčín 
 
 

Fotoalbum z akcii môžete vzhliadnuť na www.pansophia.sk/svp/index.html 
 
 

Bližšie informácie na telefónnom čísle 0949 292 509, alebo emailom vodicka@pansophia.sk 
Informácie o ďalších aktivitách neziskovej organizácie Pansophia nájdete na www.pansophia.sk 


