
 

 

 

 

Škola v přírodě s Lipkou 

STRÁŽCI ZEMĚ 
 

zdroj: archiv Lipky (pobyt v SEV Český ráj) 

 



Milí rodiče, 

 

Vaše dítě je součástí kolektivu, který byl speciálně vybraný, aby se zúčastnil zážitkového kurzu Strážci 

Země. Má možnost přijet se svými spolužáky a kamarády do Přípravného centra v Lesním penzionu 

Podmitrov  na Vysočině a absolvovat tu jedinečný program. 

 

Rádi bychom zajistili podmínky pro to, aby si Vaše dítě odneslo z programu co nejhezčí zážitek. Podílet se 

na tom můžete i Vy. Jak? Pro zdárný průběh programu zasíláme několik informací, rad a doporučení níže. 

 

Na pobytu Strážců Země budeme žáky motivovat k tomu, aby pokračovali ve škole i doma v navazujících 

aktivitách. Po návratu z kurzu se tedy může stát, že Vás bude Vaše dítě chtít zapojit do plnění posledních 

dvou výzev. Rozhodnutí, jestli se na tom chcete podílet, necháme samozřejmě na Vás. 

 

Věříme, že z programu Strážci Země si Vaše dítě odnese netradiční zážitek, který mu pomůže pochopit 

mnoho důležitých věcí. Snažíme se toho dosáhnout především skrze tzv. zážitkovou pedagogiku - hravou 

formou, osobními prožitky, využíváním netradičních pomůcek a metod. 

 

Zážitková pedagogika je společným jmenovatelem mnoha programů a projektů Lipky - školského zařízení 

pro environmentální vzdělávání - které pro Vaše děti připravilo školu v přírodě s názvem Strážci Země. 

Cílem Lipky je předávat ostatním lidem poznání o tom, jak fungují různé přírodní procesy a mechanismy, 

a vysvětlovat, proč má smysl chránit přírodu a co pro to mohou udělat jednotlivci, jako třeba Vaše děti 

nebo Vy sami. 

 

V případě jakýchkoliv dotazů ke kurzu se spojte s třídním učitelem/kontaktní osobou, nebo se obraťte 

přímo na nás prostřednictvím e-mailu strazcizeme@lipka.cz 

 

S přáním všeho dobrého 

pedagogové Lipky 

 

 

 



PODMITROV | 2022/2023 

 

Místo konání 

Lesní penzion Podmitrov leží mezi bránou Českomoravské vysočiny Tišnovem a Novým Městem na 
Moravě v údolí řeky Bobrůvky uprostřed poklidné přírody. Necelých pět minut chůze nad střediskem 
se nalézá zřícenina hradu Mitrova (asi ze 13. století), podle kterého byla pojmenována nejbližší 
vesnice Mitrov (1,5 km). Součástí střediska je malá ZOO, kde se nachází různá domácí zvířata (kozy, 
ovce, prasata, koně aj.). 

Upozornění: základna se nachází v údolí u říčky, v blízkosti lesů – ve srovnání s městem tu může 
být chladněji! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zdroj: Mapy.cz  



Ubytovací prostory 

Ubytování je zajištěno v budově – bývalém lihovaru přebudovaném na Lesní penzion, plně 
přizpůsobeném konání škol v přírodě. Žáci budou ubytovaní v 3 – 6-ti 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. Středisko je v provozu celoročně, v létě se jeho kapacita navyšuje o čtyřlůžkové 
chatky.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

zdroj: fotoarchiv základny: hlavní vstup do budovy, pohled do jídelny, pokoj, místní malá zoo 

 

 

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 (pojištěním školy i pojištěním Lipky). 

● 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, mají-li k ní sklony. 

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, svetr/teplá mikina, větrovka/bunda, dlouhé kalhoty, 

tepláková souprava, několik ks spodního prádla, punčocháče nebo podvlékací spodky, 

čepice/kšiltovka, šátek, 3 trička, několik párů ponožek, pyžamo, pláštěnka.  

● Dále: PŘEZŮVKY do budovy (ideální je mít je po příjezdu snadno dostupné, např. sbalené v batůžku), 

láhev na pití (plastová, objem cca 1 litr), větší plastová krabička na svačinu, batůžek na výlet, baterka 

(nebo čelovka), psací a kreslící potřeby, tyčinkové lepidlo, poštovní známky, pytlík na špinavé prádlo. 

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

příp. hudební nástroj. 

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

Doporučení 

● s sebou spíše starší kusy oblečení, může dojít k poškození 

● většina programu probíhá venku, a to např. i za drobného mrholení – přizpůsobte tomu prosím 

vybavení dítěte 

● všechny věci podepsat permanentním fixem 

● mobilní telefony a jiné cenné předměty raději nechejte doma. Za ztrátu nebo poškození nenese 

organizátor odpovědnost. 

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

pohlednice, ekologické křížovky, puzzle apod. 

LIPKA ‒ ŠKOLSKÉ ZAŘÍZENÍ PRO ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, BRNO, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 

PRACOVIŠTĚ ROZMARÝNEK, Rozmarýnová 6, 637 00 Brno | T: 541 220 208 | 

rozmarynek@lipka.cz | www.lipka.cz/rozmarynek 


