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POBYTOVÉ EKOLOGICKÉ VÝUKOVÉ PROGRAMY 

Minimální počet žáků na pobyt je 15. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 (10 % ubytování, 10 % strava).  
Žáci jsou od platby DPH osvobozeni. 

PĚTIDENNÍ POBYT (PONDĚLÍ–PÁTEK, 4,5 DNE)   

ŽÁK osoba/den osoba/pobyt 

ubytování (zahrnuje lůžko včetně povlečení) 230 Kč 920 Kč 

strava (5x denně + pitný režim) 280 Kč 1 220 Kč 

program 200 Kč 900 Kč 

POBYT ŽÁKA CELKEM 3 040 Kč 

PEDAGOG osoba/den osoba/pobyt 

ubytování (zahrnuje lůžko včetně povlečení) 253 Kč 1 012 Kč 

strava (5x denně + pitný režim) 308 Kč 1 342 Kč 

program 0 Kč 0 Kč 

POBYT PEDAGOGA CELKEM 2 354 Kč 

TŘÍDENNÍ POBYT (2,5 DNE)   

ŽÁK osoba/den osoba/pobyt 

ubytování (zahrnuje lůžko včetně povlečení) 255 Kč 510 Kč 

strava (5x denně + pitný režim) 280 Kč 660 Kč 

program 200 Kč 500 Kč 

POBYT ŽÁKA CELKEM 1 670 Kč 

PEDAGOG osoba/den osoba/pobyt 

ubytování (zahrnuje lůžko včetně povlečení) 280,50 Kč 561 Kč 

strava (5x denně + pitný režim) 308 Kč 726 Kč 

program 0 Kč 0 Kč 

POBYT PEDAGOGA CELKEM 1 287 Kč 



Detaily k uvedeným položkám 

Poskytované stravování je založeno především na poctivé domácí kuchyni 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 ceně nemůžeme bohužel plně posky-
tovat 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.  

Pedagogický dozor program nehradí.  
 
 
 
 
JEDNODENNÍ VÝUKOVÉ PROGRAMY 

Minimální počet žáků na program je 15.  

Doporučenou délku jednotlivých programů konzultujte s lektorem pracoviště Rychta. Časem zahájení 
programu se vám přizpůsobíme.  
Na některé terénní exkurze je možné vyrazit i na kolech (můžeme zapůjčit přímo v budově Rychty 
v Krásensku, nebo můžete přijet na vlastních). Případnou dopravu, vstupné a další náklady si hradí 
účastníci sami. 

UBYTOVÁNÍ (ceny uvedeny bez DPH = cena pro žáky, pedagog hradí 10 % DPH)  

 pětidenní pobyt/noc třídenní pobyt/noc 

postel s povlečením 230 Kč 255 Kč 

postel s vlastním spacákem 200 Kč 220 Kč 

spaní v sále na karimatce 170 Kč 190 Kč 

STRAVA – CENY JEDNOTLIVÝCH JÍDEL (ceny uvedeny bez DPH = cena pro žáky, pedagog hradí 10 % DPH)  

snídaně 50 Kč 

přesnídávka 24 Kč 

oběd 100 Kč 

svačina 30 Kč 

večeře 76 Kč 

PROGRAM 

celodenní 200 Kč 

půldenní 100 Kč 

jednodenní výukové programy (4,5 hodiny) 150 Kč 

exkurze (5 hodin) 
Exkurze (7 hodin) 

150 Kč 
180 Kč 

Výukové programy v terénu (5–6 hodin) 170 Kč 
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