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PROUD - Envicentrum Podbranský mlýn

Naše nabídka

Kontakt

- pracoviště Domu dětí a mládeže v Horažďovicích
- nově zrekonstruovaná budova historického mlýna
- pobytové centrum environmentálního vzdělávání,
 výchovy a osvěty (EVVO) v jihozápadních Čechách
- člen SSEV Pavučina (Síť středisek ekologické výchovy)

- tematické pobytové kurzy (EVVO) pro školní kolektivy
- seznamovací kurzy pro nové školní kolektivy
- dvojjazyčné pobyty (Aj) pro partnerské školy
-  ozdravné pobyty pro žáky ZŠ a dětské skupiny 
 z oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší
- zázemí pro školní výlety, sportovní kurzy (koloběžky, 

vlastní vodácké vybavení) a školy v přírodě
- ubytování (pro 1 školní třídu) v nově zrekonstruované
 budově bývalého mlýna přímo na břehu řeky Otavy
- stravování (vlastní kuchyně, plná penze)

Ceník 

Speciální kurzy a školní výlety
- vícedenní pobyty školních a dalších dětských kolektivů 

v doprovodu pedagogů/vychovatelů
- prostor pro vlastní aktivity, program částečně zajiš-

těný našimi lektory (dle  předchozí domluvy) 
- aktivity v učebně i v terénu, celodenní výlet
- hry v přírodě, zážitkové aktivity, ledolamky...
- zázemí Envicentra PROUD (ubytování, vlastní kuchy-  

ně, travnatá plocha u řeky pro hraní her, ohniště...)

Seznamovací pobyt
cílová skupina: nové školní kolektivy (6. roč. ZŠ, 1. roč. SŠ)
počet účastníků: 15-30 žáků + 2 učitelé
délka programu: 3-5 dní
kurz probíhá: září-říjen v budově PROUDu i v terénu

Dopřejte sobě i svým žáků možnost poznat se v mimoškol-
ním prostředí. Vyrazte společně na celodenní túru nebo se 
projeďte na koloběžkách podzimním anglickým parkem. 
Potrénujte spolupráci a překonejte společně všechny výzvy.

Dvojjazyčný pobyt
cílová skupina: partnerské školy (od 8. roč. ZŠ)
počet účastníků: 15-30 žáků + 2 učitelé
délka programu: 3-5 dní
kurz probíhá: září - březen v budově PROUDu i v terénu

Využijte prostředí Envicentra PROUD k setkání žáků z part-
nerských škol. Zajděte společně pomazlit zvířata v Přírodo-
vědné stanici nebo uvařit společný oběd na ohni v polních 
podmínkách. Program a komunikace v anglickém jazyce.

Cena za žáka zahrnuje program (vč. materiálu, pomůcek 
a dopravy v rámci programu), ubytování (vč. lůžkovin) 
a stravu (plná penze vč. 2 svačin, pitný režim).
Učitelé platí pouze ubytování a stravu. Při počtu nad 15 
žáků se kurzu účastní 1 učitel zdarma, nad 25 žáků se 
účastní zdarma 2 učitelé.

PROUD - Envicentrum Podbranský mlýn
pracoviště Domu dětí a mládeže Horažďovice
Nábřežní 283, 341 01 Horažďovice
IČ: 61781371, příspěvková organizace Plzeňského kraje
+420 376 382 149, envicentrum.ddm@gmail.com

délka kurzu žáci/děti učitelé/dospělí

5 dnů 2120 Kč/os 1520 Kč/os

3 dny 1270 Kč/os 895 Kč/os

Tematické pobytové kurzy
- pomoc učitelům při plnění RVP/ŠVP - průřezové téma
 Environmentální výchova 
- vícedenní pobyt pro školní kolektivy v doprovodu 

pedagogů (dohled nad žáky v době mimo program)
- program zajištěný našimi lektory (9-12 a 14-17 hod)
- aktivity v učebně, laboratoři i v terénu
- přímý kontakt s živočichy, rostlinami, přírodninami 
- hry v přírodě, zážitky, experimenty
- terénní exkurze/výlet do okolí (pěší tůra, sjíždění 

Otavy na ra�ech, výlet na koloběžkách do parku Ostrov)
- ubytování a stravování pod jednou střechou
- možnost poznat žáky v mimoškolním prostředí

 POBYTOVÉ KURZY 
 ŠKOLNÍ ROK 2019/2020
 WWW.ENVICENTRUM.EU/PRO-SKOLY

www.envicentrum.eu

Kurzy probíhají PO-PÁ (5 dnů) nebo PO-ST/ST-PÁ (3 dny). 
Kurzy začínají první den příjezdem nejpozději na oběd 
a končí poslední den odjezdem po obědě. 
Cena nezahrnuje dopravu do PROUDu (zajišťuje škola). 
Úprava programu, délky kurzu nebo počtu účastníků (méně 
než 15/více než 30 žáků) je možná po předchozí domluvě. 

Objednávky a volné termíny
Prostřednictvím on-line rezervačního systému na webu 
www.envicentrum.eu/pro-skoly. Dotazy zodpoví Hanka 
Šustrová (778 701 512, sustrova.ddm@gmail.com).



Až na půdu
cílová skupina: 4.-9. roč. ZŠ, prima - kvarta gymnázií
počet účastníků: 15-30 žáků + 2 učitelé
délka programu: 3 nebo 5 dní
kurz probíhá: duben-červen, v PROUDu i Přírodovědné st.

Vydejte se na cestu potravin od obilky ke chlebu, od 
kravky k jogurtu, z farmy na náš stůl. Žáci si vyzkouší 
umlít mouku, upéct housku a vyrobit domácí jogurt 
nebo máslo. V Přírodovědné stanici se přímo ve výběhu 
setkají s domácími zvířaty i zemědělskými plodinami, 
které denně vídají na svých talířích. Diskutovat budeme 
také o lokální produkci, šetrném hospodaření a kvalitě 
zemědělské půdy. Cílem kurzu je ukázat, že i ve 21. století 
jsme stále závislí na zemědělství a vzácném přírodním 
zdroji, na půdě. 

NOVINKA - Sklizeno
cílová skupina: 4.-9. roč. ZŠ, prima - kvarta gymnázií
počet účastníků: 15-30 žáků + 2 učitelé
délka programu: 3 nebo 5 dní
kurz probíhá: září-říjen, v PROUDu i Přírodovědné stanici

Na podzim je na statku nejvíce práce - v Přírodovědné 
stanici dozrávají jablka a sklízí se dýně. Nebojte se 
umazat si ruce a my Vás naučíme, jak zpracovat úrodu. 
Žáci vyrobí čerstvý jablečný mošt na ručním lisu nebo 
vydlabou dýně. Na živo se setkají s hospodářskými 
zvířaty i zemědělskými plodinami, které běžně vídají 
na svých talířích. Vyzkouší si práci farmáře při péči o zví-
řata, vyrobí domácí jogurt a pod mikroskopem zjistí, 
jak vypadají mléčné bakterie. Cílem kurzu je ukázat, že 
dobré jídlo nemusí po cestě na stůl urazit stovky kilometrů.

NOVINKA - Entomologem
cílová skupina: 6.-9. roč. ZŠ, prima - kvarta gymnázií 
počet účastníků: 15-30 žáků + 2 učitelé
délka programu: 3 dny
kurz probíhá: květen-červen, v budově PROUDu i v terénu

Nahlédněte do fascinujícího světa hmyzu. Žáci se vyzbrojí 
síťkami, smýkačkami, exhaustory, pinzetami i obrázko-
vými klíči a v průběhu 3 dnů se žáci naučí lovit a určovat 
hmyz, ale i další vodní a suchozemské bezobratlé. 
V terénu a zblízka prozkoumají, co žije v řece, rybníce, na 
louce, pod kameny i v půdě. V Přírodovědné stanici navíc 
zjistí, že hmyz můžeme chovat jako krmivo nebo dokonce 
jako domácí mazlíčky. Na závěr vyrobí přenosný hmyzí 
hotel k umístění doma nebo na školní zahradě. Cílem 
kurzu je přimět žáky k pozornějšímu vnímání života kolem.

Dobytí severního pólu
cílová skupina: 1.-5. roč. ZŠ (i smíšené kolektivy)
počet účastníků: 15-30 žáků + 2 učitelé
délka programu: 3 nebo 5 dní
kurz probíhá: prosinec-únor, v budově PROUDu, v terénu

Vyrazte s námi na polární výpravu a užijte si zimní 
přírodu. V průběhu kurzu se žáci připraví na náročnou 
expedici, jejímž vyvrcholením bude zimní výprava do 
přírody a dobytí severního pólu. Projdou fyzickými testy, 
naučí se spolupracovat a starat se o zvířata, která 
pojedou na výpravu s nimi. Na cestu si vlastnoručně 
vyrobí máslo, bylinkový čaj ale i léčivou mast. Zjistí, 
jak přežít v zimní přírodě a nacvičí si polárnické dovednosti 
jako je střelba z luku, rozdělávání ohně na sněhu, 
stopování zvěře nebo orientace za pomoci hvězd. 

Přežij zimu!
cílová skupina: 6.-9. roč. ZŠ, prima - kvarta gymnázií
počet účastníků: 15-30 žáků + 2 učitelé
délka programu: 3 dny 
kurz probíhá: prosinec-únor, v budově PROUDu, v terénu

V čem spočívá jedinečnost zimní přírody a proč chodit 
ven v každém ročním období? Víte, co si zabalit a jak se 
obléct, abyste si užili (a ne jen přežili) výlet zimní 
krajinou? Přijeďte se naučit jak nezabloudit, poradit si 
v nesnázích nebo  pomoci zraněnému kamarádovi. Přímo 
v terénu si kromě stopování zvířat vyzkoušíme rozdělat 
oheň na sněhu nebo ulovit svačinu pomocí luku. V teple 
učeben se pokusíme porozumět fyziologii lidského těla -  
zjistíme, k čemu je dobrá termoregulace, jak se na chlad 
adaptují zvířata a co se od nich můžeme přiučit.  

Samá voda 
cílová skupina: 4.-9. roč. ZŠ, 1.-2. roč. SŠ a gymnázia
počet účastníků: 15-30 žáků + 2 učitelé
délka programu: 3 nebo 5 dní
kurz probíhá: květen-červen, v budově PROUDu i v terénu

Poznejte s námi vodu na vlastní kůži - při jízdě na ra�u 
po Otavě, při bádání v terénu i laboratoři. Žáci nahlédnou 
do života pod vodní hladinou při odlovu vodních bezo-
bratlých, které určí pomocí obrázkového klíče a odeberou 
vzorek planktonních organismů, které si prohlédnou 
pod mikroskopem. Vypátrají co vodu ohrožuje. Díky 
experimentům i pozorování v terénu zjistí, jak různé typy 
krajiny ovlivňují riziko vzniku povodní nebo sucha. 
Cílem kurzu je ukázat, že voda je bohatstvím, které je třeba 
chránit a zachovat.

NOVINKA - Jaro je tu!
cílová skupina: 1.-5. roč. ZŠ (i smíšené kolektivy)
počet účastníků: 15-30 žáků + 2 učitelé
délka programu: 3 dny
kurz probíhá: březen-Velikonoce, v PROUDu i v terénu

Pozorujte jak se probouzí příroda a užijte si jaro na 
vlastní kůži. Žáci zblízka prozkoumají pupeny našich 
dřevin a vyzkouší si práci s obrázkovým klíčem. Nalákají 
pomocí nahrávky první ptačí pěvce a pokusí se je lapit do 
zorného pole dalekohledu. Navštíví hospodářská zvířata 
a jejich mláďata v Přírodovědné stanici a domů nebo do 
školní zahrádky si odvezou vlastnoručně zaseté bylinky 
k dalšímu pěstování. Díky pokusu si uvědomí, co se děje se 
Zemí při jarní rovnodennosti a na závěr společně 
vynesou Moranu nebo namalují velikonoční vajíčka.  

Energie bez hranic
cílová skupina: 8. - 9. roč. ZŠ, 1. - 2. roč. SŠ a gymnázia
počet účastníků: 15-30 žáků + 2 učitelé
délka programu: 3-dny
kurz probíhá: listopad - březen, v budově PROUDu 

Posviťte si na elektřinu! Žáci zmapují, jak využíváme 
elektrickou energii každý den a kde máme možnost 
elektřinou šetřit. Řeč bude o obnovitelných zdrojích, 
úskalích (nejen) jaderné energetiky, ale i dopadech 
výroby elektřiny na životní prostředí. Žáci na exkurzi 
navštíví lokalitu vytipovanou pro stavbu úložiště vyho-
řelého jaderného odpadu a prostřednictvím simulační 
hry „Stavíme ekodům” zjistí, jak zkrotit největší energo-
žrouty v domácnosti. Cílem kurzu je ukázat, že za pohodlí, 
za které vděčíme elektřině, platíme vysokou daň.


