
Rezekvítek, Chaloupky o.p.s. a Lipka Brno   
Vás srdečně zvou na vzdělávací exkurzi 

 

Toulavý autobus VII 
aneb 

návštěva vybraných přírodních učeben a školních zahrad 
 

pátek 18. září – neděle 20. září 2009 
 

Určeno pro: pedagogy i ředitele škol, správce školních zahrad a ostatní zájemce o tuto problematiku 
 

*************************************************** 
 

Začátek a nástupy na akci: v pátek 18. září v 7:00 v Třebíči, 8:00 v Jihlavě (místo upřesníme), dále po 
dálnici směr Brno (zastávky možné po domluvě), v Brně začátek v 10:00 na MŠ Pod Špilberkem, ul. 
Údolní 9a 
Ukončení: v neděli 20. září asi v 14,00 hod v Brně, v 15:30 v Jihlavě a v 16:30 v Třebíči 
 
Program: Pokračujeme v tradici návštěvy vybraných školních zahrad a dalších inspirativních míst pro 
záchranu školních zahrad v České republice. Letos zavítáme zpět na Jižní Moravu a do Zlínského kraje, 
kde navštívíme školní zahrady, které získaly podporu od Nadace Veronica, nakoukneme do  
Archeoskanzenu v Modré za historií zemědělství a řemesel, navštívíme zahradnictví Biozelenina 
Velehrad. 
 
Akce je akreditovaná pro DVPP – držitelem akreditace je Rezekvítek Brno, číslo akreditace:  
24-018/2007-25. Účastníci obdrží osvědčení. 
 
Cena akce: 1500,- Kč včetně DPH (zahrnuje program včetně vstupného, dopravu, stravu a ubytování).   
 
Harmonogram - změny programu jsou vyhrazeny. Přihlášení účastníci ještě obdrží podrobné 
informace. 
 
Pátek 18.9. 2009 

- Brno - MŠ Pod Špilberkem, ul. Údolní 9a – návštěva Zdravé mateřské školy a školy zapojené do 
programu Mrkvička 

- Brno – ZŠ Pavlovská – návštěva rozlehlé školní zahrady, která se mění v učebnu v přírodě 
- Boleradice – návštěva přírodní školní zahrady na ZŠ a MŠ Boleradice 
- Uherské Hradiště – ubytování, večeře a večerní společné setkání 

 
Sobota 19.9. 2009 

- ZŠ Záhorovice – návštěva školy, která přebudovává školní zahradu v přírodní učebnu 
- ZŠ Uherské Hradiště – návštěva školní zahrady a arboretem 
- Archeoskanzen Modrá 
- Zahradnictví Biozelenina Velehrad 

 



 
Neděle 20.9. 2009  

- ZŠ a MŠ Osvětimany – návštěva školní zahrady, kterou jsme navštívili v rámci prvního ročníku 
Toulavého autobusu a která je jednou z ukázkových zahrad z manuálu Učíme se v zahradě 

- Ždánice – Masarykova ZŠ – návštěva školní zahrady, která je budována jako přírodní zahrada 
- příjezd do Brna v cca 14:00 hod., dále návrat zpět po dálnici přes Jihlavu (cca 15,30) a Třebíč 

(cca 16:30 hod.) 
 
Ubytování – obě noci v penzionu Na Stavidle v Uherském Hradišti, 2-3 lůžkové pokoje s vlastním 
soc.zařízením. 
 
Strava – od pátečního oběda do nedělení snídaně + balíček na cestu; snídaně v penzionu, večeře ve 
vysokoškolské menze UTB, páteční oběd na ZŠ Pavlovská Brno, sobotní oběd a nedělní oběd formou 
balíčku si při snídaních vyhotovíte sami, vše potřebné bude zajištěno. 
 

Závazné přihlášky posílejte a stejně tak dotazy prosím  
směřujte na Ivetu Machátovou. 

 
Kontakty na organizátory: 
Iveta Machátová      
Středisko Chaloupky, Kněžice 109, 675 21 Okříšky      
tel. 567 216 881, 731 440 922, iveta.machatova@chaloupky.cz 
 
Petr Laštůvka 
Rezekvítek, Kamenná 6, Brno 639 00 
Tel. 543 216 483, 775 580 203, reditel@rezekvitek.cz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Exkurze je podpořena grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Finančního 

mechanismu EHP a Norského finančního mechanismu prostřednictvím Nadace rozvoje 

občanské společnosti. 
 



Závazná přihláška na seminář „Toulavý autobus“ ve dnech 18. – 20. září 2009 

Prosíme o pečlivé vyplnění přihlášky pro hladký průběh akce. Děkujeme. 

 
 
1. Jméno: Miroslava Vavriková 

2. Jméno: …………………………………………………….. 

 

Organizace: Základní škola a Mateřská škola Boleradice, okres Břeclav – příspěvková 

organizace 

Adresa: Boleradice 57……………………………………. PSČ: 691 12 

e-mail: reditelka@boleradice.cz 

mob. tel. (pro operativní spojení při nástupu do autobusu): 776 384 697 

 
Do autobusu nastoupím:  

- v Třebíči 

- v Jihlavě 

- v Brně – MŠ Pod Špilberkem 

   - jinde (po domluvě předem): Boleradicích 

 
* Připomínky ke stravování (vegetariánství, bezlepková dieta apod.): 

………………………………………………………………………………………….. 

 
Zavazuji se uhradit úč.poplatek ve výši: 1 500 Kč 
 
a) složenkou nebo převodem z osobního účtu na účet: Rezekvítek Brno, Kamenná 6, 639 00, 
č.ú. 76537621/0100, var. symbol: 4300, do zprávy pro příjemce uveďte své jméno! 

 
b) převodem na základě fakturace 
 
Údaje pro fakturaci:  

Organizace: … Základní škola a Mateřská škola Boleradice, okres Břeclav  

                          – příspěvková organizace 691 12 Boleradice 57 

Adresa: Boleradice 57             PSČ: 691 12 

IČO: 70915351 

 
Datum: 27.8.2009   Podpis: ………………………………. 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
  


