
 

 
 

CENÍK PRO ŠKOLY 
/platný od 1. 12. 2016/ 
 

POBYTOVÉ EKOLOGICKÉ VÝUKOVÉ PROGRAMY PRO ŠKOLY 
 
Pětidenní pobyt (pondělí – pátek, 4,5 dne) 

ŽÁK osoba/den osoba/pobyt 

ubytování (zahrnuje lůžko včetně povlečení)    160 Kč    640 Kč 

strava (5x denně + pitný režim)    195 Kč    850 Kč 

program    140 Kč    630 Kč 

pobyt celkem ŽÁK  2 120 Kč 
   

PEDAGOG   

ubytování (zahrnuje lůžko včetně povlečení)    184 Kč    736 Kč 

strava (5x denně + pitný režim)    224,25 Kč    977,50 Kč 

program        0 Kč        0 Kč 

pobyt celkem PEDAGOGICKÝ DOPROVOD  1 713,50 Kč 

 
Třídenní pobyt (2,5 dne) 

ŽÁK osoba/den osoba/pobyt 

ubytování (zahrnuje lůžko včetně povlečení)    185 Kč    370 Kč 

strava (5x denně + pitný režim)    195 Kč    460 Kč 

program    140 Kč    350 Kč 

pobyt celkem ŽÁK  1 180 Kč 
   

PEDAGOG   

ubytování (zahrnuje lůžko včetně povlečení)    212,75 Kč    425,50 Kč 

strava (5x denně + pitný režim)    224,25 Kč    529 Kč 

program        0 Kč        0 Kč 

pobyt celkem PEDAGOGICKÝ DOPROVOD     954,50 Kč 

 
Pedagogický dozor nehradí cenu programu. Při počtu 15 žáků má 1 člen doprovodu pobyt 
zcela ZDARMA. Při počtu od 25 žáků mají 2 členové doprovodu pobyt ZDARMA. 
 
Ceny u pedagogů jsou uvedeny včetně DPH, žáci jsou od platby DPH osvobozeni. 
 
 



 

 
 

DETAILY K UVEDENÝM POLOŽKÁM: 
Ubytování (ceny uvedeny bez 15 % DPH = ceny pro žáky): 

 pětidenní pobyt/noc třídenní pobyt/noc 

Postel s povlečením 160 Kč 185 Kč 

Postel s vlastním spacákem 130 Kč 150 Kč 

Spaní na sále na karimatce 100 Kč 120 Kč 

 
Program: 
Celodenní  140 Kč osoba/den 
Půldenní  70 Kč osoba/den 
Pedagogický dozor program nehradí. 
Cena programu Modulového kurzu je o 10 % dražší (viz nabídka programů). 
 
Strava – ceny jednotlivých jídel (uvedeno bez 15 % DPH = ceny pro žáky): 
Snídaně 28 Kč 
Přesnídávka 15 Kč 
Oběd  70 Kč 
Svačina 22 Kč 
Večeře  60 Kč 
 
Strava je především poctivá domácí kuchyně s důrazem na regionální suroviny. Pitný režim je 
zajištěn formou bylinkových a ovocných čajů, vody, případně sirupu. 
 
Uvedená cena je kalkulována s ohledem na hromadné stravování. V této ceně nemůžeme 
bohužel plně poskytovat speciální diety. Individuální dietetické požadavky řešíme domluvou, 
nejčastěji kombinací našich jídel a jídel z vlastních zdrojů (zejména u bezlepkové diety či 
alergií na potravinářská aditiva). Je možné vyžádat si předem jídelníček a konzultovat ho 
s vedoucí provozu Jitkou Vágnerovou.  
 
 

JEDNODENNÍ VÝUKOVÉ PROGRAMY, PROJEKTOVÉ DNY A EXKURZE 
 
Terénní exkurze (5 hodin)      90 Kč + 10 Kč za každou další hodinu 

Dopravu, vstupné a další náklady si hradí účastníci sami. 
Minimální počet žáků na exkurzi je 15. Maximální délka terénních exkurzí je 8 hodin. 
Doporučenou délku exkurze konzultujte s lektorem pracoviště Rychta. Na terénní 
exkurzi je možné si přímo v budově pracoviště Rychta v Krásensku půjčit kola. 

 
Jednodenní výukový program (3 hodiny)     90 Kč 

K výukovému programu v prostorách pracoviště Rychta je možné si objednat i stravu. 
 
Jednodenní projektový den (5–6 hodin)  110 Kč 

K výukovému programu v prostorách pracoviště Rychta je možné si objednat i stravu. 
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