
 
 

Letní škola pedagogů 2017 – organizační pokyny 

 

Termín konání:  24. – 29. 8. 2017                                    Místo konání: Poděbrady 
 

Semináře se budou konat na následujících místech: 

 Střední zemědělská škola (Boučkova 355/49) – pouze čtvrteční semináře 

 Zámek Poděbrady (Jiřího náměstí 1/8) 

 Penzion Rondel (Na Dláždění 87/26) 

 Ekocentrum Huslík (Na Zálesí 1473) – pouze pondělí odpoledne 

Místo konání je uvedeno u každého semináře – viz dále přehled seminářů. 

 



 
 

Poděbrady 

 
 

 

 
 

 

 

 



 
 

Ekocentrum Huslík 

 
 

Informace o cestě pro řidiče: 

Nejlépe držet se stále směr Soutok Labe s Cidlinou. Na mapy.cz je nutné zadat Na Zálesí 248, 

GPS:50.1290100N, 15.1586203E, ale navigace sem přímo nefunguje. Varianty cest: 

1. Před cedulí konec Poděbrad doprava, kolem restaurace Kemp, Střelnice, stále rovně směr 

Soutok, odbočit doleva až u žluté závory. 

2. Na první odbočce za Poděbradami (minete ceduli Poděbrady a držíte se po hlavní směr 

Choťánky) doprava směr Golf rádiovky, za nimi na trojúhelníku doprava, zvlněnou cestou 

kolem rodinných domků stále rovně a u altánku doleva. Máme cestu značenu dřevěnými 

šipkami. Za altánkem přibližně 200 m je odbočka doleva, cesta se žlutou závorou a totem se 

sovami, tam už nás najdete. 

3. Projet Choťánky celé rovně přes vlakový přejezd až do lesa a zde až ke golfovým hřištím. 

Odtud je cesta značena šipkami. 

 

Registrace na letní školu  

Registrace bude probíhat v místě konání prvního přihlášeného semináře v níže uvedených 
časech.  
- SZeŠ - u vchodu na školní ekologickou zahradu v Boučkově ulici vpravo od hlavního 

vchodu do školy vedle budovy internátu (v místě, kde končí dlážděný chodník a začíná 
zelený pás) 

- Zámek - v Zámecké kavárně na 1. nádvoří u kina 
- Rondel – recepce penzionu 
 
Prosíme o dodržení časů registrace, abychom zajistili hladký průběh jednotlivých seminářů.  

dopolední blok:    7:30 – 9:00 
odpolední blok:  12:30 – 14:00 
 

http://mapy.cz/


 
 

Při registraci obdržíte podklady k jednotlivým seminářům a jmenovku. Konkrétní místo 
registrace je uvedeno na listu účastníka (viz příloha). 
 

Hodnocení, certifikát 

Součástí podkladů k letní škole je formulář hodnocení jednotlivých seminářů.  Ten prosím 

odevzdejte po skončení semináře do připravených boxů.  

Potvrzení o účasti na letní škole obdržíte při registraci spolu s materiály. 

 

Doprava 

Vlak, autobus, auto, kolo. Upozorňujeme na uzavírku některých komunikací, především Jiřího 

náměstí v době od 17:00 hod. do 3:00 hod. ve dnech čtvrtek až neděle v důsledku konání 

soundtrackového festivalu a doporučujeme využití hromadné dopravy.  

  

Parkování 

Parkování u SZeŠ je možné bez poplatku přímo v ulici Boučkova. 

Pro ubytované v penzionu Rondel je možnost bezplatného parkování v okolí penzionu (na 

základě poukázky obdržené při příjezdu do penzionu). Pro ubytované v hotelu Soudek je 

možnost parkování za poplatek v blízkosti hotelu. Přesné informace vám sdělí na recepci 

hotelu. Neubytovaní účastníci seminářů v Rondelu mají možnost bezplatného parkování 

v ulici Palackého mezi ulicemi Jana Opletala a Na Hrázi.  

Účastníci seminářů na zámku mohou v pondělí a úterý zaparkovat na parkovišti u zámku. 

Vzhledem ke konání soundtrackového festivalu od čtvrtka do neděle jsou možnosti 

parkování v centru města výrazně omezeny (např. parkoviště na zámku je pro veřejnost 

zcela uzavřeno).  Ve dnech čtvrtek až neděle proto doporučujeme parkování na parkovišti 

Bílkova.  

 



 
 

Stravování  

Stravování je objednáno dle požadavků z vašich přihlášek. U registrace dostanete 

stravenky na obědy a večeře.  

Snídaně jsou určeny pouze ubytované a podávají se v místě ubytování. 

Obědy se budou podávat v prostorách zámku po skončení dopoledního bloku seminářů. 

Výjimkou je páteční oběd pro účastníky seminářů Kreativní dílna, kteří mají oběd rezervován 

v hotelu Soudek – společný ochod na oběd bude ve 12 hod. z penzionu Rondel. 

Večeře ve čtvrtek 24. 8. 2017 bude připravena v prostorách Střední zemědělské školy po 

skončení odpoledního bloku seminářů. 

Večeře ve dnech pátek 25. 8. 2017 – neděle 27. 8. 2017 bude podávána v prostorách zámku 

po skončení odpoledního bloku seminářů.  

Večeře v pondělí 28. 8. 2017 bude podávána v penzionu Rondel po skončení odpoledního 

bloku seminářů. 

V průběhu dopoledního a odpoledního bloku seminářů je zařazena přestávka na kávu a 

drobné občerstvení v místě konání semináře.  

 

Ubytování 

Ubytování je zajištěno v penzionu Rondel, příp. hotelu Soudek (týká se pouze pátečního 

ubytování pro některé účastníky). Konkrétní informace je na listu účastníka (viz příloha) a 

obdržíte ji i při registraci na letní školu. 

 Penzion Rondel - Na Dláždění 87/26 

 Hotel Soudek - Palackého 174/24 

 

 
 



 
 

Doprovodný program 

V době konání letní školy probíhá v Poděbradech soundtrackový festival. Informace 

k programu festivalu naleznete na http://soundtrackfestival.cz/. 

Pokud byste měli zájem o masáž, saunu či whirpool je možné se objednat u paní Mojžíšové 

(tel. 602 319 630) v penzionu Rondel – více info na http://www.pension-rondel.cz/masaze/.  

 

Kontakty 

V případě potřeby prosím kontaktujte pořadatelky letní školy, Jiřinu Soukupovou, Miloslavu 

Tůmovou nebo Lucii Tlamichovou. Budeme Vám k dispozici na místě a na níže uvedených 

telefonních číslech: 

Soukupová Jiřina  777 655 509 

Tůmová Miloslava   735 750 279 (pouze ve dnech pátek a sobota) 

Tlamichová Lucie  734 231 147 

 

Těšíme se na společné setkání v Poděbradech. 
 
Za realizační tým  
 
 

        Jiřina Soukupová              Miloslava Tůmová 
     manažerka projektu          koordinátorka projektu 

http://www.pension-rondel.cz/masaze/

