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PENZION PODMITROV | 2022 

Informace pro rodiče 
Lipka – školské zařízení pro environmentální vzdělávání připravila pobytový výukový program 
Reportéři přírody. Tento program je výjimečný zejména kombinací environmentálního programu   
a prvků mediální výchovy. Žáci řeší zadané úkoly, průzkumem a měřením v terénu získávají 
informace, které postupně zpracovávají. V tzv. mediálních dílnách se učí ovládat videokameru, 
sestavit scénář reportáže a vystupovat před kamerou. Výsledkem je pak skutečná reportáž o stavu 
životního prostředí.  



Zdroj: mapy.cz 
 

MÍSTO KONÁNÍ 

Penzion Podmitrov leží mezi bránou Českomoravské vysočiny Tišnovem a Novým Městem na Moravě, 
v zaříznutém údolí řeky Bobrůvky. Necelých pět minut chůze nad základnou se nachází zřícenina 
hradu Mitrov (ze 13. století), podle kterého byla pojmenována nejbližší vesnice Mitrov (1,5 km). 
Součástí areálu základny je také hřiště, přírodní zahrada s altány nebo malá ZOO, kde se nachází různá, 
zejména domácí zvířata (králíci, drůbež, kozy, ovce, prasata, jeleni, koně aj.). 

 

 

 

 



Foto archiv základny: hlavní vstup do budovy, pohled na jídelnu, malá ZOO, hřiště 

UBYTOVACÍ PROSTORY 
 
Ubytování je zajištěno v budově – bývalém lihovaru, přebudovaném na lesní penzion, plně 
přizpůsobeném konání škol v přírodě. Žáci budou ubytování v 4–6ti lůžkových pokojích. Předností 
budovy je velká společenská místnost a tři učebny. 
 
Strava se připravuje v profesionálně vybavené kuchyni, podává se v prostorné jídelně s kapacitou 
cca 80 osob. Základna je v provozu celoročně, v létě se její kapacita navyšuje o čtyřlůžkové chatky.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adresa pro zasílání pošty 

Lipka – škola v přírodě 

Lesní penzion Podmitrov 

Mitrov 10 

592 53 Strážek 

 

 

 

 

 



SEZNAM DOPORUČENÉHO VYBAVENÍ ÚČASTNÍKŮ 

 

Před odjezdem je nutné odevzdat 

 závazné prohlášení o bezinfekčnosti s datem odjezdu na školu v přírodě. Žáci jsou na akci úrazově 
pojištěni. 

 užívané léky (na krabičku prosím napište jméno dítěte a dávkování). 

Na cestu do malého batůžku: pití a malou svačinu (stravování začíná obědem), igelitový sáček, kapesník. 

Doporučení: Před cestou dětem podejte lék proti nevolnosti v dopravním prostředku. 

Vybavení sbalené v cestovním zavazadle 

Hygienické potřeby: ručník, mýdlo, kartáček, pasta, hřeben, jelení lůj, kapesníky, kousek toaletního papíru 

(na výlet). 

Oblečení a obutí (dle aktuálního počasí): jeden pár pevné obuvi do terénu (impregnované pohorky apod.) 
a jedny další náhradní boty na ven, holínky, svetr/teplá mikina, bunda, dlouhé kalhoty, tepláková 
souprava, několik ks spodního prádla, čepice/kšiltovka, šátek, 3 trička, několik párů ponožek, pyžamo, 
pláštěnka.  
Základna se nachází v zaříznutém údolí u řeky, ve srovnání např. s městem Brnem zde bývá chladněji! 
 
Dále: PŘEZŮVKY do domu, podepsaná láhev na pití (plastová, objem cca 1 litr), větší podepsaná plastová 

krabička na svačinu, batůžek na výpravy, baterka (=svítilna), psací a kreslicí potřeby, tyčinkové lepidlo, 

poštovní známky, pytlík na špinavé prádlo, šátek.  

Pro volné chvíle doporučujeme přibalit např.: oblíbenou hračku, plyšáka, knížku, stolní hru, hlavolam, 

příp. hudební nástroj. 

Věci prosíme sbalit do jediného, podepsaného zavazadla (batohu nebo kufru). 

Doporučení 

- s sebou spíše starší kusy oblečení, může dojít k poškození, 
- všechny věci podepsat permanentním fixem, 
- mobilní telefony a jiné cenné předměty raději nechejte doma. Za ztrátu nebo poškození těžko 

může nést organizátor odpovědnost. 
 

Kapesné: 100–250 Kč. Na základně bude možné koupit drobné občerstvení, upomínkové předměty, 

pohlednice, ekologické křížovky, puzzle apod. 
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