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Uvedené ceny programů v této nabídce se týkají programů prováděných v prostorách Ekocentra PALETA v Pardubi-
cích, v pobočce Chrudim a Pobytovém středisku ekologické výchovy v Oucmanicích. Na programy prováděné mimo 
naše prostory je příplatek 10 Kč na účastníka + cestovné lektora (auto 8 Kč/km). Minimální platba je za 10 účastníků. 

CENA PROGRAMŮ

MÍSTO KONÁNÍ

OBJEDNÁVKY PROGRAMŮ

O

KDE NÁS NAJDETE

OBSAH PROGRAMŮ

BJEDNACÍ PODMÍNKY

Výukové programy probíhají v čase 8:30 - 10:00 nebo 10:15 - 11:45 nebo odpoledne dle dohody (pokud není u jednot -
livých programů uvedeno jinak). V Oucmanicích lze časy po dohodě přizpůsobit dle možností a dopravy. 
Doporučený počet účastníků na program je 15 - 25, ale max. 30 na jednu skupinu. Při výukovém programu za kázeň 
ručí a odpovědnost nese doprovázející pedagog.

Programy probíhají ve specializovaných učebnách Ekocentra PALETA v Pardubicích, v Chrudimi a v Oucmanicích. 
Pouze u některých programů je možné objednat výjezd lektora do třídy - do objednávající školy (je to uvedeno v 
tabulce). Výjezd lektora je s příplatkem.
Některé programy  probíhají částečně či zcela venku - je tedy nutné vhodné oblečení. Programy probíhají za každého 
počasí, jen v případě nepříznivých podmínek může dojít ke změnám v obsahu. Výjezdy po Pardubicích neprovádíme.

Programy je možno objednat telefonicky, e-mailem nebo osobně na adrese:

Ekocentrum PALETA, Pardubice
Štolbova 2874
530 02 Pardubice
Tel.: 733 644 352 (po 13. hodině) 
E-mail: objednavky@paleta.cz

Ekocentrum PALETA, Chrudim
Poděbradova 842, areál SZŠ a VOŠ
537 60 Chrudim
Tel.: 734 833 595
E-mail: chrudim@paleta.cz

Rozpis objednaných programů v Pardubicích a Chrudimi je uveden na www.paleta.cz. Objednávající škola je 
povinna si před konáním programu ověřit, zda je v seznamu uvedena a zda souhlasí datum, čas a téma programu. 
V tomto seznamu neuvedené programy nelze provést! 
Programy v Oucmanicích najdete v rubrice Volné termíny na www.paleta.cz/oucmanice.

V písemných objednávkách k fakturaci prosím uvádějte IČO. Konkrétní datum konání výukového programu bude 
stanoveno po dohodě s objednavatelem.

Bližší popis programů, jejich obsah, vzdělávací cíle, činnosti, metody a kompetence najdete na www.paleta.cz.

Detailní mapy a bližší dopravní informace naleznete na www.paleta.cz.

ZAČÁTKY PROGRAMŮ A POČTY ÚČASTNÍKŮ

Environmentální výchova dětí a mládeže byla podpořena Pardubickým krajem a Statutárním městem Pardubice.

Ekocentrum PALETA, Oucmanice
Oucmanice 36
562 01 Ústí nad Orlicí
Tel.: 469 813 462, 739 578 022
E-mail: oucmanice@paleta.cz
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program se může protáhnout

Programy v bloku jsou propojeny příběhem.

Na závěr je třída přezkoušena, ohodnocena a snad i odměněna.

Pokud třída absolvuje celý blok v jednom školním roce, poslední program dostane s 50% slevou.
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 ČTYŘI DÁRKY PRO PLANETU

nevyjíždíme část aktivit je shodná s programem Třídění odpadů

nevyjíždíme

část aktivit je shodná s programem Nákupy s rozumem

Blok 4 programů 

Programy musí absolvovat stejná třída a pokud možno i stejný pedagog.

Na pořadí v bloku příliš nezáleží, přesto by poslední měl být Nesvítíme zbytečně?

Pedagog bude na konci požádán o zpětnou vazbu (forma zp. vazby buď krákým dotazníkem nebo se 
zeptáme rovnou).

I když třída absolvovala podobný program v minulosti (viz. poznámka u konkrétních programů v bloku), 
může se bloku zúčastnit. V každém programu je něco nového a hlavně opakování je matka moudrosti.

Proč si objednat blok programů?

Poznámky k bloku progamů:
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