Závěrečná zpráva ozdravného pobytu žáků ZŠ Ostrava, Gajdošova 9, p.o.
Ozdravný pobyt ZŠ Ostrava, Gajdošova 9, p.o., se uskutečnil ve dnech 7.4.2015 aţ 20.4.2015
v Hotelu Cherry na Horní Bečvě. Ozdravného pobytu se zúčastnilo celkem 36 dětí
a 5 pedagogických pracovníků.
Ţáci byli ubytovaní v hotelových pokojích s vlastním sociálním zařízením a TV. Stravování
pak probíhalo v hotelové jídelně. Jídelníček byl vyváţený a skládal se ze snídaně, svačiny,
obědu, přesnídávky a večeře. Pro celodenní výlety pak měli ţáci zajištěny balíčky s nápoji
a po návratu pak teplou večeři s polévkou. V okolí hotelu byl dostatek míst pro sportovní
aktivity a turistiku. Přímo v hotelu se nachází také solná jeskyně, kterou ţáci rovněţ
navštívili. Pobyt v solné jeskyni působí preventivně proti nemocem jako je astma, lupénka,
alergie a dalším. Příznivě povzbuzuje imunitní systém.
Výuka během ozdravného pobytu probíhala formou projektů s environmentální tématikou.
Organizace kaţdého dne byla plánována tak, aby se učební aktivity pravidelně střídaly
s pobyty v přírodě nebo sportovně zaměřenými aktivitami a vţdy se přihlíţelo k aktuálnímu
stavu počasí.
Jednotlivé aktivity pak ţáci plnily buď společně, anebo byli při plnění jednotlivých projektů
rozdělení na skupiny. Skupiny se určovaly dle plněných aktivit - podle věku (kritériem byla
náročnost plněného úkolu) nebo byly smíšené skupiny (aktivity se zaměřením na spolupráci
ve skupině).
V rámci ozdravného pobytu se uskutečnily také celodenní výlety. Celodenní výlet na
Pustevny, výlet do Valašského Meziříčí (navštívili jsme zde hvězdárnu, Zámek Kinských,
Vězeňskou kapli s galerií a nádvoří právě rekonstruovaného Zámku Ţerotínů), výlet do
Roţnova pod Radhoštěm (zde jsme navštívili Svíčkárnu Unipar, Skanzen – Valašskou dědinu
a Dřevěné městečko a krytý bazén), celodenní túru na Třeštík, Vysokou a Benešky a na Soláň
a Kotlovou.
Tento ozdravný pobyt se uskutečnil díky finanční dotaci z Fondu pro děti ohroţené
znečištěním ovzduší zřízeného Statutárním městem Ostrava.
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