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Všeobecné informace
Vnitřní řád ŠvP
Časový režim dne
Cena pobytu

Kde vzala naše škola
v přírodě svůj název
-troška z historie-

Vzácná archivní fotografie dokumentující proč je náš
místní název Sklárna. V roce 1825 byla necelé dva km
jihozápadně od obce Tis postavena v lesích sklárna
nákladem Jakuba Glasera a Abrahama Kupfera, kteří byli
jejími prvními nájemci. Huť vyráběla duté sklo, jako otopu se
nejdříve užívalo dřeva a od konce 19. století dřevného plynu.
Sklárna byla v činnosti ještě krátce po roce 1910.

Škola v přírodě Sklárna
Od roku 1981 se v tomto místě začalo stavět rekreační
středisko, respektive škola v přírodě. Tento areál vyrůstal
v samotném středu turistických zajímavostí.
Stručný výčet:
trasy orientačních běžců (na Bálkové, Sklárně a okolí
se konalo mistrovství světa), přírodní zajímavosti včetně
„viklanů“ a kamenných moří, lesy plné hub, koupání
v lesním rybníku Petrák, sousedního letoviska Poustky,
Rabštějna, Tisu, Žihle, naučné stezky Sklárna - otevřená
v červnu 1994 (viz plánek).

Možnosti automobilových výletů:
Kralovice 17 km – starobylé městečko s blízkým historickým
objektem (Mariánský týnec – 1 km)
Plasy 23 km - s unikátním klášterem, hrobka Metternicha,
studánka s minerální vodou
Manětín 23 km – perla českého baroka, zámek, sochy
Rakovník 37 km – a z něho již jen 14 km na hrad Křivoklát
Plzeň 50 km – muzeum pivovarnictví, ZOO, atd.
Most 70 km
Praha
Karlovy Vary 46 km

Informace
o nás
Kontaktní adresa:
ŠvP Sklárna
Nový Dvůr 26
331 65 Žihle

Spojení
Tel.:373 39 52 01 / 02
Fax:373 39 52 04
Veřejný automat: 373 39 52 03
E-mail: svp@sklarna.info
www.sklarna.info

Věkové rozpětí dětí 6 - 15
Kapacita: 240 dětí + 60 lůžek pro dospělé
Popis ubytování:

ŠvP Sklárna je sice účelová panelová stavba, ale ukryta uprostřed
nádherných lesů. Jsou to tři čtyřpodlažní ubytovny, čtrnáctitřídní školou,
tělocvičnou, rozlehlou jídelnou, to vše je spojeno prostornými chodbami,
kioskem a klubem pro posezení dospělých.
Ubytování dětí je v třílůžkových a čtyřlůžkových pokojích (valendová
lůžka). Každé podlaží je samostatný celek, kde je společné sociální zařízení a
klubovna. Na každém podlaží je garsoniera s vlastním sociálním zařízením pro
pedagogický dozor. Ostatní dospělé osoby jsou ubytovány na samostatném
podlaží v budově B.
V zařízení je ošetřovna s lůžkovou částí včetně infekčního pokoje, kde
je nepřetržitá služba 24 hodin denně. Přes den slouží zdravotní sestra,
v
noci noční vychovatelka.

Budova školy je účelově zařízena jako 14-ti třídní škola, včetně tělocvičny. Jako
další učebny lze využít klubovny na jednotlivých podlažích. Prostorná jídelna umožňuje
stravování při plné kapacitě 240 dětí ve dvouch směnách. Malá jídelna slouží pro
stravování dospělých včetně stálých zaměstnanců ŠvP.
Součástí areálu je několik asfaltových hřišť (odbíjená, házená, fotbal, košíková),
travnaté plochy a další hry, velké ohniště, 6 venkovních stolů na stolní tenis.

Výchovná činnost, informace
k výuce a provozu
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Výchovná činnost probíhá na základě dohody vedení ZŠ s vedením ŠvP
Do funkce vedoucího turnusu je po dohodě s ředitelstvím vyjíždějící školy určen jeden z
učitelů, pokud nevyjíždí ředitel nebo jeho zástupce.
Výchovně vzdělávací práci řídí vedoucí turnusu a pověřený vychovatel ŠvP.
Výchovná činnost je organizována ve výchovných skupinách – třídách (výchovná skupina
ve výjimečných případech nemusí být totožná s třídou, podle ubytování)
Činnost v době mimo vyučování se provádí podle výchovných plánů (zpracovává
vychovatel za spolupráce s třídním učitelem), jejichž těžištěm je pobyt dětí na zdravém
vzduchu (sportování,vycházky a hry). Pozor! Fyzickou zátěž dětí je nutno řídit podle
nejslabších jedinců ve skupině.
Se zásadami bezpečnosti při práci s dětmi, vnitřním řádem ŠvP a požárními předpisy se
seznámí v den příjezdu všichni pedagogičtí pracovníci při úvodních poradách. Vedení
ŠvP provede o těchto poradách písemný záznam.
V příloze dostáváte návrh časového rozvržení (režim ŠvP). Pokud jej přijmete jako celek,
pak se stává platným pro pobyt Vaší školy. Možné změny lze projednat po příjezdu.
Klíče od učebního pavilonu si vyzvedne vedoucí turnusu ihned po příjezdu v kanceláři
ŠvP a tentýž den rozdělí učebny třídám.
Vyučování se provádí ve14 učebnách budovy školy a případně v klubovnách na
ubytovacích podlažích.
Vyučovacími dny jsou pondělí až sobota a v neděli se neučí. Vyučování začíná v 9:00.
Délka vyučovací hodiny je 45 minut.
Děti pedagogických pracovníků budou umístěny podle věku třídy, která součastně
nastupuje do ŠvP. Pokud dítě pedagogických pracovníků nebude uvedeno v seznamu
vyjíždějících dětí, rodič zaplatí za stravování a ubytování dítěte paušální částku 120,-Kč/den.

ŽÁDÁME třídního učitele nebo vyučujícího první hodiny o poučení žáků o
vnitřním řádu školy v přírodě na základě informací ze zahajující porady a o zápis
o tomto poučení do třídní knihy.
Pro všechny účastníky je závazný vnitřní řád ŠvP – viz. příloha

Vybavení žáků pro pobyt
Informujte rodiče o nutnosti řádného vybavení dětí osobními věcmi podle ročního období
(ŠvP je v nadmořské výšce 524 m.n.m.) Osvědčuje se,když mají s sebou rovněž seznam věcí
(dokladování při ztrátách). Dítě musí mít:
a) bezpodmínečně dvojí obutí do nepohody + gumové boty, jen tenisky nestačí.
b) přezůvky při ruce, neboť žáci se budou přezouvat ihned při příjezdu do
budovy
ŠvP.
c) pláštěnku a větrovku
d) vlastní láhev z umělé hmoty (v žádném případě ze skla apod.) na nápoje,
batůžek na výlety.
e) hygienické potřeby, dívky navíc hygienické vložky – dle potřeby
Dále doporučujeme, aby si žáci vozili jako speciální vybavení pálky a míčky na stolní
tenis. Stolní tenis se hraje na venkovních stolech (v zimním období se hraje omezeně na
stolech v budově). Oblíbený je zde rovněž hokejbal na asfaltových hřištích (hokejky a
chrániče případně s sebou). Na závadu rovněž není ani hudební nástroj, kniha případně
společenská hra. Pozn.: ŠvP nemá v inventáři brusle ani lyže.

Dětem je zakázáno
•
•
•

vozit s sebou zápalky, rachejtle, bouchací kuličky,
dýky, řemeslnické nářadí
ZÁKAZ KOUŘENÍ, POUŽÍVÁNÍ DROG A JINÝCH OMAMNÝCH LÁTEK

Děti si mohou vozit a používat elektrické spotřebiče jen na vlastní nebezpečí. Cenné
předměty si mohou uschovat v kanceláři ŠvP v trezoru u paní hospodářky.

Seznamy - evidence
a)
Za účelem zdravotní evidence vyhotovte seznam dětí jednotlivých tříd s uvedením
rodného čísla, zdravotní pojišťovny, u které je dítě pojištěno a telefonického kontaktu na
rodiče. Rodiče vyplňují potvrzení o bezinfekčnosti, na kterém jsou povinni napsat sdělení
pro zdravotní sestru ŠvP (dávkování vlastních léků, omezení fyzické zátěže, zdravotní potíže,
alergie, náměsíčnost, pomočování atd.). Dále je potřeba odevzdat na ošetřovnu kopii
očkovacího průkazu a průkazu pojištěnce příslušné ZP. Osvědčuje se praxe, že vedoucí
turnusu má souhrnně celou dokumentaci a odevzdá ji na jednou na ošetřovnu ŠvP. Na konci
turnusu si vedoucí turnusu vyzvedne dokumentaci od zdravotní sestry ŠvP.
Pozn.: Prosíme o důrazná upozornění rodičům, aby nezapomněli dítěti přibalit
příslušné léky na dobu pobytu (poslat po třídním učiteli)! Léky předepsané lékařem v
průběhu ŠvP zajistíme a dítě uhradí případný doplatek.
Pokud dítě má nařízenou dietu, je nutno toto prokonzultovat s vedením ŠvP
Veškeré léky přivezené dětmi převezme zdravotní sestra a po celou dobu pobytu
přebírá dohled nad jejich užíváním. Nutná spolupráce s třídními učiteli.
b)
Na poradě s vedením ŠvP předá vedoucí turnusu veškerou potřebnou dokumentaci
a skutečné počty dětí a dospělých.

Ubytování
Ubytování proveďte dle přiloženého plánu budov. Pozor!!! Výchovné skupiny se
tvoří podle ubytování, s přihlédnutím k věku dětí na jednotlivých budovách – viz. Přiložené
plánky ubytování. Vyplněné plánky ubytování (počty dětí na jednotlivých pokojích) zašlete
nejpozději 2 pracovní dny před odjezdem do ŠvP, abychom měli čas se připravit a společně
zvládli příjezd dětí.
Na každém podlaží s dětmi je garsoniera se samostatným sociálním zařízením pro
ubytování pedagogického dozoru – 2 lůžka.
Dospělí mohou být ubytováni na 4.podlaží budovy B a v přízemí budovy C

Doprava
V den odjezdu ……………mezi …………………………hod. bude
přistaveno k Vaší škole ……… autobusů. Plánovaný odjezd v
koloně je ve ……… hod.
Odjezd školy zpět ze ŠvP bude dne …………… v …………hod.
Cesta zpět trvá cca:…… …hod.

O zásadních změnách Vás budeme včas informovat, veškeré podrobnosti budou
upřesněny na zahajovacích poradách v den příjezdu

Děkujeme Vám za pochopení a přejeme příjemný pobyt
Ředitelství ŠvP Sklárna
Mgr. Alena Soprová

Vnitřní řád
Školy v přírodě Sklárna - Žihle

Základním posláním školy v přírodě je zabezpečit pobyt dětí na zdravém vzduchu,
posilovat a upevňovat tělesnou a fyzickou odolnost dětí pobytem ve zdravém prostředí při
plnění všech základních vyučovacích povinností. Pro splnění poslání ŠvP je nezbytně nutná
vzájemně nutná spolupráce všech pedagogických a provozních zaměstnanců i všech žáků. Z
tohoto důvodu se vydává tento vnitřní řád, který je závazný pro všechny účastníky školy v
přírodě
•
•
•
•

Škola v přírodě Sklárna leží v katastru obce Žihle, část Nový Dvůr – Sklárna. Do ŠvP
vyjíždějí školy podle předem připraveného harmonogramu.
Během dopravy zajišťuje dozor vysílající škola.
Ubytování žáků a vyslaných pedagogických pracovníků se provádí po předchozí
vzájemné dohodě.
Vysílající škola se řídí úvodními pokyny zaslanými vedením školy v přírodě.

Povinnosti žáků
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Žáci jsou povinni i ve škole v přírodě zachovávat všechna pravidla školního řádu
kmenové třídy, pečovat o svěřený majetek a šetřit jej s vědomím, že po nich nastupují
další žáci z jiných škol.
Neničit parkovou úpravu
Přidělené prostory ložnic a skříní udržovat v čistotě, dbají na stálou úpravu lůžek, denně
vynášejí odpadky
Žákům není povoleno otevírat velká okna
Ve styku s ostatními žáky a dospělými osobami v ŠvP se chovají slušně, zdvořile,
dodržují základní prvky kulturního chování a vystupování, dodržují kázeň a svědomitě
plní všechny úkoly.
Stejným způsobem se chovají i na vycházkách, zvláště v lese, v okolí chat a obcích.
Žák, který úmyslně zničil, nebo poškodil majetek ŠvP, musí nahradit způsobenou škodu.
Není dovoleno svévolně a bez vědomí učitele nebo vychovatele opouštět kolektiv z
důvodů bezpečnosti dětí.
Z pedagogických a hygienických důvodů nejsou návštěvy rodičů v ŠvP doporučeny. O
návštěvě rodičů musí být informován třídní učitel.
Žák může být před ukončením pobytu předán rodičům:
a) na základě vážného důvodu se souhlasem vysílající školy a ředitele ŠvP
b)
rodiče provedou písemné prohlášení, že přebírají dítě na vlastní žádost a
přebírají za ně odpovědnost.
c) v případě předávání žáka rodičům ze zdravotních důvodů, předává žáka třídní
učitel a zdravotní sestra
d) při předčasném odjezdu nebo pozdějším nástupu žáka provozovatel vrací částku za
stravovací normu

Denní režim, pracovní náplně

Časové rozvržení dne
7:30
7:45 – 8:50
9:00 – 13:30
12:00 – 13:30
13:30 – 17:00
15:00
17:00 – 17:50
17:30 – 18:45
18:45 – 20:00
20:00

budíček, ranní hygiena, úklid
snídaně – podle směn
vyučování
oběd –podle směn
odpolední zaměstnání
svačina
příprava na vyučování
večeře – podle směn
večerní zaměstnání, hygiena
večerka

V letních měsících se večerka posunuje na 20:30
•
•
•
•

Učitelé vykonávají dozor o přestávkách podle rozpisu dozorů (sestavuje vedoucí
turnusu). Dozírající učitel kontroluje kázeň žáků ve všech prostorách školy.
Třídní učitel dbá, aby po skončení vyučování byla učebna v naprostém pořádku. Všímá si
chování a zaměstnání žáků mimo vyučování, spolupracuje s vychovateli své třídy.
Třídní učitel organizuje v době od 17:00 do 17:50 hod. přípravu na vyučování. Příprava
se provádí v klubovně nebo v budově školy. V zimním období se může čas přípravy měnit.
Po večeři organizuje vychovatel večerní vycházky nebo volnou činnost dětí na budovách,
večerní hygienu dětí včetně pravidelného sprchování dětí. Děti si uloží oblečení, které
nosí do přírody a připraví si čisté prádlo a svrchní oděv do školy.

Řád školní jídelny
•
•
•
•

Vzhledem ke kapacitě školní jídelny se strava podává ve dvou až třech směnách podle
rozpisu skupin na stravování.
Každá výchovná skupina si určí službu pro přípravu stolování. Ta připraví příbory,
hrnečky, popř. polévkové talíře a po odchodu skupiny otře stoly. Služba přijde do jídelny
asi 5 minut před výchovnou skupinou.
Polévku a nápoje nalévá vychovatel nebo učitel
Druhá popřípadě třetí směna před odchodem z jídelny zvedá po snídani, obědě a večeři
židličky.
Ředitelství školy v přírodě

Časový režim dne
čas
Budíček
Osobní hygiena, úklid
Snídaně

7:30
7:30 – 8:00
1) 7:45 – 8:10
2) 8:10 – 8:30
3) 8:30 – 8:50

Vyučování

9:00 – 13:30

Oběd

•
•
•

12:00 – 12:30
12:30 – 13:00
13:00 – 13:30

Výchovná činnost

13:30 – 15:00

Svačina

15:00 – 15:15

Výchovná činnost

15:00 – 17:00

Příprava na vyučování

17:00 – 17:50

Večeře
Večerní zaměstnání
Hygiena
Večerka

•
•
•

17:30 – 17:50
17:50 – 18:20
18:20 – 18:45
17:50 – 19:30
19:30 – 20:00
20:00

všední den

neděle

