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INFORMACE A POKYNY 

 
 

Termín a místo konání tábora 
 

17. - 21. srpna 2020, budova ZUŠ na Křivánkově náměstí 169 v Žebětíně a okolí školy 

a Žebětína 

 
Organizace tábora 
 
English Summer Day Camp je pětidenní příměstský tábor zaměřený na komunikaci dětí v anglickém jazyce a dramatizaci 
zvolené pohádky či divadelní hry v angličtině. Tábor je určen dětem od 5 do 15 let. Tábor se koná v minimálním počtu 12 
dětí a maximálním počtu 26 dětí. 
 
Tábor je tvořen z pěti pracovních dnů, ve kterých probíhá řízená činnost od 8:15 do 16:00. Děti se scházejí od 8:00 do 8:15 u 
hlavního vstupu do budovy školy ZUŠ na Křivánkově náměstí 169 v Žebětíně. Zde jsou  přebírány vedoucími tábora. Aktivity 
končí v 16:00. 
 
V 16:00 jsou děti 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 již první den 
tábora.  
 
V pondělí – den nástupu dětí na tábor - prosíme zákonné zástupce, aby se dostavili a podepsali Čestné prohlášení o 
neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění. V průběhu tábora bude možné komunikovat s hlavní vedoucí Zitou 
Novákovou (T: 604914051) nebo Adamem Kukačkou (T: 731924682). 
 
V ceně tábora budou mít děti zajištěno veškeré jídlo a pití. Každý den si přinesou baťůžek s psacími a kreslícími potřebami 
(pera, pastelky, fixy), přezůvkami a pláštěnkou. Venkovní obuv bude pevná pro chůzi a hry v terénu.  
 
Je nutné, aby rodiče do webové přihlášky uvedli veškeré zdravotní problémy dítěte a dietní omezení.  
 

Program 
 

Děti budou dle věku a předpokládané úrovně jazykových dovedností rozděleny do tří skupin (dle počtu přihlášených dětí, 
max. počet ve skupině 10 dětí, skupina teenagerů bude samostatně). Budeme se snažit respektovat také požadavky 
sourozeneckých skupin nebo další specifika dětí uvedená zákonnými zástupci.  
 
Jednotlivé dny budou zaměřeny na komunikaci, rozšiřování slovní zásoby a dramatizaci pohádek či her v anglickém jazyce.   
 
Dopolední část táborového dne je vedena v prostorách školy a za pomocí ICT, odpolední část dne je vedena venku v přírodě. 
Klidová část dne po obědě probíhá ve stínu nebo v budově školy. V jeden se bude konat půldenní výlet do místa 
nevyužívaného širokou veřejností. V pátek odpoledne se bude pro rodiče konat v budově školy závěrečná akademie za 
dodržení veškerých hygienických podmínek.   

 
Stravování 
 

Pro děti je zajištěn pitný režim, dopolední i odpolední svačina a teplý oběd. Oběd je zajištěn v restauraci U Richarda 
v Žebětíně (domluva s vedoucí restaurace na jídle v rámci menu).    
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Jak dítě přihlásit 

 
Dítě je nutné přihlásit přes webový formulář pod sekcí jednotlivých táborů. Účast dítěte bude potvrzena platbou, jejímž 
provedením také rodiče souhlasí se stornovacími podmínkami uvedenými níže. Na vyžádání bude vystavena faktura pro 
zaměstnavatele zákonných zástupců. První den konání tábora se zákonní zástupci/rodiče osobně dostaví k podpisu 
čestného prohlášení, souhlas s ošetřením dítěte v průběhu tábora a převzetí zodpovědnosti za samostatný odchod dítěte z 
tábora.   

Platby a stornovací podmínky 

 
Cena tábora za jedno dítě je 3 300 Kč. Při přihlášení sourozence poskytujeme sourozenci 5% slevu, tj. 3135 Kč.   
Uzávěrka přihlášek a plateb je 10.7.2020, pokud nebude naplněna kapacita tábora dříve. 
 
Platba bude provedena převodem na účet č. 1297283033 / 3030 (do poznámky pro příjemce uveďte jméno dítěte).  
 
V případě storna ze strany táborníka do 10.7.2020 je stornovací poplatek 700 Kč, při odhlášení táborníka v termínu od 1. do 
14.8.2020 je stornovací poplatek 1500 Kč. Pokud storno proběhne v průběhu tábora ze zdravotních důvodů, je nutné doložit 
zdravotní důvody lékařským potvrzením s razítkem ošetřujícího lékaře a je možné vrátit poměrnou částku vynaloženou na 
provoz tábora (po odečtení 700 Kč se částka vydělí příslušným počtem dní, které táborník na táboře stráví).  
 

O nás 

 
Zita Nováková   

Vystudovala jsem speciální pedagogiku, matematiku a anglický jazyk pro ZŠ a SŠ na pedagogických fakultách 
v Olomouci a Brně. Jsem držitelem mezinárodního certifikátu CELTA (Certificate in Teaching English to Speakers 
of Other Languages). Dvacet let jsem pracovala v různých pedagogických zařízeních a od r. 1994 jsem studijně i 
pracovně navštěvovala angloamerické země. Nyní v Žebětíně a okolí vedu svou jazykovou školu se zaměřením 

na výuku anglického a německého jazyka. V létě vyučuji v letních školách v Anglii.  
 
 
Adam Kukačka 

Jsem absolventem bakalářského studia anglického a německého jazyka PdF MU. Zároveň jsem lektorem 
anglického a německého jazyka v soukromých kurzech Zity Novákové. V minulosti jsem se zúčastnil anglických a 
německých konverzačních soutěží v Brně, kromě toho jsem absolvoval výukové pobyty v zahraničí, konkrétně ve 
Velké Británii a v Rakousku. Mezi mé zájmy patří hlavně hudba, dále pak historie a kultura. 
 

 
Hana Kučerová 

Vystudovala jsem matematiku a geografii na Přírodovědecké fakultě MU v Brně, obor učitelství a později anglický 
jazyk na Pedagogické fakultě MU v Brně. Vyučovala jsem angličtinu na různých školách, deset let také na Fakultě 
strojního inženýrství VUT v Brně. Nyní učím první rok v kurzech pro Zitu. V minulosti jsem dělala pomocnou 
vedoucí v americkém denním letním kempu ve státě New York a také vedoucí na stanových táborech v České 
republice. 


