
KONFERENCE CÍRKEVNÍCH ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ 
14. – 16. 11. 2018, HOTEL JEHLA, ŽĎÁR NAD SÁZAVOU 

 

Informace k ubytování, stravování, dopravě a konferenčnímu poplatku 
 
Pro „nováčky“ (osoby i instituce) v řadách církevního školství – konference je určena pro celé 
spektrum církevního školství (jak druhem, tak zřizovatelem). Účastní se jí převážně ředitelé, ale 
i zástupci zřizovatelů, občas školní kaplani/nky, ekonomové, zástupci ředitelů. 

On-line přihlašování se uzavírá 19. 10. 2018.  
Věnujte, prosím, přihlašování náležitou pozornost. 
 

Ubytování 
 
Ubytování  pro všechny účastníky konference je zajištěno v hotelu JEHLA ve Žďáru nad Sázavou. 
Hotel se nachází na dohled Poutnímu kostelu sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře.  
 

 
 
Přímo v prostorách Hotelu JEHLA, Žďár nad Sázavou jsou nám k dispozici 3 typy pokojů, všechny 
vybaveny vlastním sociálním zařízením. 
 

Typ pokoje  Cena za 1 osobu/1 noc 

Jednolůžkový 920 Kč 

Dvoulůžkový  660 Kč 

Třílůžkový  610 Kč 

 
Platbu za ubytování provedete sami na recepci hotelu buď kartou nebo  v hotovosti proti 
příjmovému pokladnímu dokladu (na fakturu lze pouze ve výjimečných případech).   
Ubytovávat se je možno ve středu 14. 11. od 14:00 h, v pátek je nutno vyklidit pokoje do 10:00 h – 
máme zajištěnu možnost uložení věcí v uzamykatelném prostoru. 
Potřebujete-li bezbariérový přístup k ubytování, uveďte, prosím, do poznámky v přihlášce. 



Pozn.: V případě samostatného ubytování na vícelůžkovém pokoji hradí účastník zvýšené náklady 
jako by byl na jednolůžkovém, tzn. 920 Kč za 1 osobu/1 noc. 
Pokud si přejete být ubytováni s konkrétním kolegou/yní, je třeba se přihlašovat s tím, s kým chcete 
být na pokoji, souběžně, aby se k vám na pokoj neubytoval mezitím někdo další.   

 
Stravování 

 
Veškeré stravování (s výjimkou čtvrtečního rautu, který pro nás organizuje Střední škola 
gastronomická Adolpha Kolpinga ve Žďáru nad Sázavou) bude zajištěno v hotelu JEHLA.  
 
Skladba jednotlivých jídel: 
 
Snídaně – formou rautu, v ceně ubytování 
 
ST večeře – 120 Kč     
  
1. Kuřecí stehna pečená, vařená rýže 

2. Rybí filé s bylinkovým máslem, bramborová kaše 

3. Smažený květák, vařený brambor 

ČT oběd – 140 Kč 

1. Zapečená kuřecí prsíčka šunkou a sýrem, hrášková rýže 

2. Vepřový steak s chřestem, zeleným hráškem a holandskou omáčkou, hranolky 

3. Smažený sýrový talíř, vařený brambor 

PÁ oběd – 140 Kč 

1. Těstoviny se sýrovou omáčkou a brokolicí 

2. Nadívaný vepřový kotlet bez kosti (vykostěný vepřový kotlet plněný nivou, uzeným masem, feferonkou 
a cibulí), americké brambory 

3. Pochoutka panského domu (bramborová placka plněná pikantní směsí z kuřecího masa a čerstvé 
zeleniny) 

RAUT ve ČT večer nehradíte, jste na něj námi zváni (jen je třeba se též předem přihlásit v avizovaném 
on-line formuláři). 
 
Ke stravování je třeba se předem přihlásit. Volba vegetariánské a bezlepkové stravy je součástí 
přihlašování. Eventuální dietní omezení, prosím, nahlaste co nejdříve (stačí uvést do poznámky  
v přihlášce). Pokusíme se Vám vyjít vstříc a vše s hotelem vykomunikovat (máme přislíbeno). 
Platbu za stravu provedete opět sami na recepci hotelu buď v hotovosti či kartou proti příjmovému 
pokladnímu dokladu.  
 
Účastníci konference, kteří nebudou v hotelu ubytováni, stravenku na oběd dostanou na prezenci 
ČBK – zde je třeba zaplatit hotově. 

 
 
 



Doprava 
Jak se tam dostanete: 

Cesta z autobusového i vlakového nádraží k Hotelu Jehla: 

 
 
https://goo.gl/maps/QiTVabo5g7Q2 

Rovně ulicí Nádražní, doleva nám. Republiky, dále rovně po Havlíčkovo nám., Dolní, doleva 

na Libušínská, doleva Kovářova. 

Příjezd autem od Brna: Dálnice D1, exit 141 Žďár nad Sázavou. Cca 25km od exitu 141, stále 
po hlavní, směr centrum, po 2. světelné křižovatce odbočka vlevo k hotelu. 

Příjezd autem od Prahy: Dálnice D1, exit 119 Velký Beranov, přes Bohdalov. Na 1. křižovatce doleva, 
směr centrum, za 2. světelnou křižovatkou odbočka vlevo k hotelu. 

Parkování: 
Přímo u hotelu je parkoviště pro 200 aut, parkování je zdarma. 

 
 

Konferenční poplatek 
 

Jeho výše se odvíjí od doby Vaší účasti na konferenci. Výše konferenčního poplatku byla stanovena 
na 550 Kč za každý den. Konferenční poplatek uhraďte prosím předem bezhotovostním převodem  
na číslo účtu: 5304779730/2700. Variabilní symbol: IČ vaší organizace  
Specifický symbol: kód vaší školy v el. katalogu CŠ - dohledáte zde: 
http://www.cirkev.cz/skolstvi/skoly/kategorie   (netýká se zástupců zřizovatelů).  
Do poznámky platebního příkazu uveďte Vaše jméno a příjmení. 
Převod proveďte, prosím, tak, aby nejpozději do 31. října 2018 byla Vaše platba na našem účtu. 
Potvrzení o zaplacení konferenčního poplatku obdržíte včas mailem.  

https://goo.gl/maps/QiTVabo5g7Q2
http://www.cirkev.cz/skolstvi/skoly/kategorie


Další informace 
 
RAUT - vzhledem k tomu, že jste zváni na raut, který pro nás připravuje Střední škola gastronomická 
Adolpha Kolpinga ve Žďáru, přikládám info, jak se lze snadno přesunout z Hotelu Jehla do místa 
konání rautu. 
Před večerním rautem bude ve škole ještě od 15:00 h probíhat paralelní jednání dle druhu škol a 
školských zařízení - vlastní jednání tradičně 2 hod; diskusní skupiny průběžně navštíví stanoviště 
Projekty EU a:  
1) media,  
2) přírodní vědy,  
3) robotické systémy (možnosti s praktickými ukázkami) i si užijí přestávku s občerstvením ve 
studentské kavárně. 
 

 
 
https://goo.gl/maps/Wf7CokRgezC2 

 
POUTNÍ KOSTEL SV. JANA NEPOMUCKÉHO NA ZELENÉ HOŘE - ve středu 14. 11. 2018 se zde 
uskuteční Večer chval – začátek v 19:00 h (připravují žáci žďárských škol). 
 
 
 
Marta Vacušková 
7. září 2018 
 

https://goo.gl/maps/Wf7CokRgezC2

