
ANGLICKÝ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR2016 V ŽEBĚTÍNĚ 

PhDr. Zita Nováková, Ph.D., Koreisova 12, 641 00  Brno; IČO: 03969860; Výuka angličtiny, překladatelství, tlumočnictví 
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POKYNY 
 

Termín a místo konání tábora 
 
8.-12.8.2016,třída nebo tělocvična v budově školy ZŠ Otevřená v Žebětíně, okolí školy a Žebětína 

 
 
Organizační pokyny 
 
Anglický příměstský tábor je tvořen z pěti pracovních dnů, ve kterých probíhá řízená činnost od 8:00 do 16:00. Děti se 
scházejí od 8:00 do 8:15 při hlavním vstupu do budovy školy Základní školy Otevřená v Žebětíně. Zde si děti přebírají vedoucí 
tábora. Aktivity končí v 16:00. V době od 16:00 do 16:15 si děti přebírají zákonní zástupci nebo osoby jimi určené. Na děti 
nebude sjednáno hromadné úrazové pojištění.  
 

V den nástupu (pondělí)prosíme zákonné zástupce, aby se dostavili a podepsali Prohlášení o bezinfekčnosti. Každodenně a 
celodenně bude možné komunikovat s hlavní vedoucí Zitou Novákovou na telefonu 604914051. 
 
Děti budou odpoledne předány zákonným zástupcům nebo osobám, které jsou rodiči písemně zmocněny k tomu, aby děti 
převzaly. Pokud dítě odchází samo bez doprovodu, musí být rodiči předáno písemné potvrzení hlavní vedoucí Zitě Novákové.  
 
Děti budou mít zajištěno veškeré jídlo a pití (mohou mít v baťůžcích také své další menší dobroty pro osobní potřebu). Děti si 
každý den přinesou baťůžek s psacími a kreslícími potřebami (pera, pastelky, fixy), přezůvkami do budovy školy a 
s pláštěnkou. Venkovní obuv bude pevná pro chůzi a hry v terénu. Prosíme, aby si děti nenosily elektronické pomůcky.  
 
Je nutné, aby rodiče do přihlášky uvedli veškeré zdravotní problémy dítěte a dietní omezení. Děkujeme . Vše je možné 
osobně konzultovat s hlavní vedoucí Zitou Novákovou osobně, telefonicky nebo e-mailem.  
 

 

Program 
 

Děti budou dle věku a předpokládané úrovně jazykových dovedností rozděleny do dvou nebo tří skupin (dle počtu 
přihlášených dětí, max. počet ve skupině 10 dětí). Budeme se snažit respektovat také požadavky sourozeneckých skupin 
nebo další specifika dětí uvedená zákonnými zástupci.  
 
Jednotlivé dny budou zaměřeny na pohádky známé i neznámé, na dramatizaci, přehrávání rolí, rozšiřování slovní zásoby. 
Podporujeme především komunikaci a dovednost se domluvit. Děti si povedou deníky. Vše bude kombinováno s tvořivou a 
pohybovou činností dle moderních metod výuky anglického jazyka u dětí.  
 
Část táborového dne bude vedena ve třídě nebo tělocvičně školy a za pomocí ICT, druhá část dne bude vedena venku v okolí 
školy a v přírodě. Jeden den proběhne jako celodenní výlet do blízkého okolí s výukou v přírodě.Klidová část dne po obědě 
bude probíhat ve stínu nebo v budově školy. V pátek odpoledne v 15:30 proběhne krátká závěrečná akademie pro rodiče 
před budovou školy nebo v budově školy.  

 
Stravování 
 

Pro děti je zajištěn pitný režim po celý den, dopolední i odpolední svačina a teplý oběd. Oběd bude dle počtu přihlášených 
dětí zajištěn v Restauraci U Richardav Žebětíně (domluva s vedoucí restaurace na jídle v rámci menu).  
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Přihláška 

 
Přihlásit dítě je možné přes orientační webový formulář, na jehož základě budou rodiče kontaktováni e-mailem a bude 
zaslána přihláška. Pro každé dítě je nutné vyplnit novou přihlášku a zaslat naskenovanou zpět. Po odeslání přihlášky je nutné 
uhradit celou částku do uvedených termínů v oddíle Platby a Stornovací podmínky. Na vyžádání lze vystavit fakturu. 
 

Platby a stornovací podmínky 

 
Částka za jedno dítě je 2 950 Kč. Při uhrazení celé částky do konce května 2016 nebo při přihlášení sourozenceplatí 5% 
sleva, slevy se sčítají(např. dítě do konce května 2800 a sourozenec do konce května 2650). Uzávěrka přihlášek a plateb je 
15.7.2016.  
 
Preferujeme platbu převodem na účet č. 1297283033/3030 (VS – uveden na faktuře nebo datum narození dítěte bez teček, 
do poznámek pro příjemce uveďte jméno dítěte v přihlášce), lze také platbu provést v hotovostiproti platnému příjmovému 
dokladu. 
 
V případě storna ze strany táborníka do 15.7.2016je stornovací poplatek 600 Kč, při odhlášení táborníka po konci června 
2016 je stornovací poplatek 1200 Kč. Pokud storno proběhne ze zdravotních důvodů, je nutné doložit zdravotní důvody 
lékařským potvrzením s razítkem ošetřujícího lékaře a je možné vrátit poměrnou částku vynaloženou na úhradu tábora (po 
odečtení 600 Kč se částka vydělí příslušným počtem dní, které táborník na táboře stráví).  

 

O nás 

  
 
 

PhDr. Zita Nováková, Ph.D. 
Vystudovala jsem speciální pedagogiku a matematiku pro II. st. ZŠ na PdF UP, v celoživotním studiu na PdF MU si rozšířila 
aprobaci o výuku anglického jazyka pro ZŠ a SŠ.Téměř dvacet let pracovala v různých pedagogických zařízeních (PdF MU, 
Teiresiás,speciální školy a sociální služby). Od roku 1994studijně i pracovně navštěvuje angloamerické země jako je USA, 
Velká Británie, Austrálie a Nový Zéland. V současné době působí jako učitelka anglického jazyka na základní škole v Brně a 
jako soukromá lektorka anglického jazyka.  
 
Mgr. Lenka Bárová 
Vystudovala učitelství pro I. stupeň na PdF MU a od té doby se intenzivně věnuje výuce anglického jazyka na různých 
základních školách v Brně. Několik let byla majitelkou vlastní jazykové školy WOW, která se zaměřovala na výuku AJ u dětí. 
V současné době působí jako učitelka I. stupně a učitelka anglického jazyka na základní škole v Brně. Lenka byla také 
reprezentantkou nakladatelství anglických učebnic Pearson a Longman. Lenka má dvě bilingvní dcery, se kterými každoročně 
pobývala ve Velké Británii.  
 
Mgr. Kateřina Platzerová 
Katka bude třetí vedoucí na táboře, a to v případě počtu dětí nad 20. Kateřina vystudovala jednooborou angličtinu na PdF 
MU a již pět let se věnuje moderním metodám výuky Cambridge angličtiny.V současné době Katka již třetím rokem vyučuje 
anglický jazyk na základní škole v Brně. Katka studijně i pracovně pobývala v Irsku a Velké Británii. 


