
    

 

 
I N F O R M A C E  

 

PRO ZÁJEMCE O PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR v PLAVECH 2021 
 
 

Organizátorem letošního příměstského tábora je Enviro při ZŠ Plavy pod záštitou obce Jiřetín pod 
Bukovou a Střediska volného času Tanvald. 

 

Tábor je určen pro žáky 1. – 5. třídy ZŠ Plavy a budoucí prvňáčky naší školy. 
V případě nenaplněné kapacity, budou volná místa nabídnuta dalším zájemcům. 

 

Letošní program se nebude od minulých let moc lišit. Opět budeme poznávat své okolí a děti si odnesou 
spoustu zážitků. Vše bude přizpůsobeno počasí a věku dětí. Na závěr tábora máme v plánu táborák a 
den plný soutěží. 
 

Na každý výlet je nutné mít s sebou ► 
vhodnou obuv (pevnou a uzavřenou, ne sandály !), batoh, pláštěnku, svačinu na celý den, pití, 
pokrývku hlavy, náhradní ponožky, kartičku ZP nebo její kopii a přiměřené kapesné. 

 

Mobilní telefony a jiné cennosti pouze na vlastní zodpovědnost!  
 

V případě uskutečněného výletu na koloběžkách se mohou účastnit pouze děti, které ZDATNĚ zvládají 
jízdu na koloběžce/kole. Žádáme rodiče o soudnost a ohleduplnost vůči ostatním. (V případě neúčasti 
bude částka za tento den vrácena).   
 

Při neúčasti dítěte přihlášeného na výlet je třeba jej omluvit s časovým předstihem na tel. č. 
725 814 977 V. Hůzlová nebo 601 201 499 V. Mužíčková. 
V případě onemocnění a včasném odhlášení budou peníze vráceny. 
 

Každý den bude sraz v 8 hod u Envira. Program je předběžně plánovaný do 15-16hod, v případě 
zdržení budou rodiče informováni sms.  Své dítě si vyzvednete u Envira bezprostředně po ukončení 
akce – organizátoři nesou za dítě zodpovědnost pouze v době trvání akce, nikoli po návratu. 
Svým podpisem na přihlášce stvrzujete, že pokud nebude zákonný zástupce dítěte přítomen na místě 
určeném pro návrat v předem stanoveném čase, může jít dítě domů samostatně. 
 

►Podmínky pro přijetí dítěte◄ 
Z důvodu dodržení podmínek dotačního programu bude součástí přihlášky potvrzení o zaměstnání 
obou rodičů.  
Dokládá se takto: 

• Zaměstnanec potvrzením zaměstnavatele o pracovním poměru (pracovní smlouva, DPP, DPČ) 
s uvedením doby trvání pracovního poměru, 

• OSVČ potvrzením ČSSZ o úhradě odvodů na sociální pojištění, 
• Nezaměstnaný rodič potvrzením z Úřadu práce ČR o tom, že je veden v evidenci uchazečů o 

zaměstnání,  
• Osoby v procesu vzdělávání - potvrzením o studiu; osoby absolvující rekvalifikační kurz doloží 

potvrzení o účasti na rekvalifikačním kurzu a certifikát/potvrzení o jeho úspěšném ukončení, 
pokud byl kurz ukončen v době konání projektu. 

 
Cena:  07.7. -  09.7.2021  450 Kč 
 12.7. -  16.7.2021  750 Kč 



    

 

 
 

Kontaktní osoby:  Věra Mužíčková,     601 201 499   enviro@zsplavy.cz 
 Veronika Hůzlová,   725 814 977   veronika.huzlova@seznam.cz 

 
 
Vyplněné přihlášky včetně příloh a platby odevzdávejte do 31.5.2021 ► 

• osobně v Enviru denně 7:30-11:00  - paní Mužíčková (nebo dle tel. dohody) 
• osobně paní Hůzlová – pouze na základě tel. dohody 
• prostřednictvím dítěte pošlete do školy 

Potvrzení o zaměstnání lze doložit do 18.června 2021. 
 

►V případě nenaplněné kapacity budou po 31.5.2021 volná místa nabídnuta dalším zájemcům ◄ 
 

 
Tyto informace vč. přihlášky a formulářů potvrzení o zaměstnání jsou zveřejněny na www.plavy.cz.  
Dále tyto informace obdržel každý žák ZŠ Plavy dne 19.5.2021. 
Přihlášku a příslušný formulář potvrzení v tištěné podobě obdržíte ve školním Enviru nebo je na 
vyžádání pošleme po vašem dítěti /nejlépe zasláním konkrétního požadavku sms na č. 601 201 499 
nebo enviro@zsplavy.cz/.  
 
Rodič přihlášeného dítěte obdrží před zahájením tábora doplňující informace na e-mailovou adresu 
uvedenou v přihlášce. 
 

 
 
 

TĚŠÍME SE NA VÁS 
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Tábor je realizován v rámci projektu „Příměstský tábor – Kam s ním“ 
registrační číslo: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0015715, 

prostřednictvím výzvy MAS Rozvoj Tanvaldska - Prorodinná opatření -  III. 


