
 

 

 

 

 

Škola v přírodě 

FERDA V PŘÍRODĚ 
 

 

Domašov nad Bystřicí | 2016 

Informace pro rodiče 
Lipka – školské zařízení pro environmentální vzdělávání připravila pobytový výukový 

program Ferda v přírodě. Program je motivován knihou Ondřeje Sekory o putování Ferdy 
Mravence v kombinaci s praktickými činnostmi pro děti, ve kterých hojně zapojují smysly, 
ruce i hlavu.   



Místo konání 

 

Pobytové středisko se nachází 25 km severovýchodně od Olomouce (cca 110 km 
od Brna). Je vzdáleno 1000 m od centra obce, sousedí však jen s řekou, lesem 
a hájovnou. Okolí základny tvoří zaříznuté údolí s mozaikou lesů, luk a polí. 
Je součástí Oderských vrchů, přírodního parku Údolí Bystřice a v blízkosti základny 
se nachází zachované části přírody (vojenský prostor Libavá, chráněná Přírodní 
památka Kamenné proudy u Domašova, rekultivovaný lom, vývěr kyselky či naučná 
stezka na Malý Rabštejn).  
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 Zdroj: mapy.cz 
 



Foto archiv: hlavní vstup do budovy, pohled do pokoje a koupelny, jídelna, táborový kruh 

Ubytovací prostory 

Základna patří skautům Olomouckého kraje. Děti bydlí v pokojích po 4–7 osobách 
na postelích, příp. patrových postelích přístupných po žebříčku nebo palandách 
přístupných po schodech. Většina pokojů má vlastní koupelnu a WC. 

Strava se připravuje v profesionálně vybavené kuchyni, podává se v jídelně 
s kapacitou cca 50 osob. Základna má celoroční provoz, vytápění je řešeno 
ústředním topením.     

www.domasov.webnode.cz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adresa pro zasílání pošty 

Lipka - škola v přírodě 

Skautská základna Lesní 167 

783 06 Domašov nad Bystřicí 

 

 

http://domasov.webnode.cz/images/200000255-3272d336cd-public/P1020639.JPG
http://domasov.webnode.cz/images/200000256-9f3d8a0378-public/DSC_0075.JPG
http://domasov.webnode.cz/images/200000257-3968a3a62a-public/DSC_0080.JPG
http://domasov.webnode.cz/images/200000629-2d08c2e031-public/Spolecna_jidelna_1.JPG


SEZNAM DOPORUČENÉHO VYBAVENÍ ÚČASTNÍKŮ 

Před odjezdem je nutné odevzdat 

 závazné prohlášení o bezinfekčnosti s datem odjezdu na školu v přírodě a potvrzení lékaře 
o zdravotní způsobilosti. 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, igelitový sáček, kapesník. 

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

Vybavení sbalené v cestovním zavazadle 

Na spaní: SPACÍ PYTEL (vhodná, ne však nutná, je i spací vložka), PROSTĚRADLO (nejlépe natahovací), 

polštářek, spací oblečení pouze do spacáku – dle kvality spacáku tričko nebo pyžamo či teplákovou 

soupravu, ponožky. 

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

(na výlet), opalovací krém. 

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, dlouhé kalhoty, kraťasy, tepláková 
souprava, několik ks spodního prádla, punčocháče nebo podvlékací spodky, čepice/kšiltovka, šátek, 3 trička, 
několik párů ponožek, pláštěnka, gumáky, plavky.  
Upozornění: základna se nachází v údolí u říčky, uprostřed lesů – ve srovnání s městem Brnem tu může být 
chladněji! 
 
Dále: PŘEZŮVKY do domu, láhev na pití (plastová, objem cca 1 litr), 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 nenese 

organizátor odpovědnost. 
 

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

pohlednice, ekologické křížovky, puzzle apod.   
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