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INFORMACE A POKYNY 
 

Termín a místo konání tábora 
 
12. - 16. července 2021, budova ZŠ Otevřená v Žebětíně a blízké okolí  
 
Organizace tábora 
 
Discovery English Day Camp je pětidenní příměstský tábor zaměřený na především na komunikaci dětí 
v anglickém jazyce a metodě Discovery Learning/Inquiry-Based Learning. Tento postup čerpá z představivosti 
a kreativity dětí. Děti jsou vedeny k vyhledávání nových poznatků a informací v angličtině, které zpracovávají 
především ve formě projektů a kooperaci s ostatními. Na táboře tyto poznatky budou vycházet z objevování 
přírodních zákonitostí a okolního světa. Tábor je určen dětem od 5 do 15 let. Tábor se koná v minimálním počtu 
15 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 ZŠ Otevřená 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, případně další dokumenty vyžadované 
vládními opatřeními a KHS Brno. V průběhu tábora bude možné komunikovat s hlavním vedoucím, který bude 
rodičům včas sdělen.  
 
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). Budeme se snažit respektovat také požadavky 
sourozeneckých skupin nebo další specifika dětí uvedená zákonnými zástupci.  
 
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 den se bude konat 
celodenní výlet do místa nevyužívaného širokou veřejností. V případě rozvolnění hygienických opatření se v 
pátek odpoledne bude pro rodiče konat v budově školy závěrečná akademie s prezentací projektů a to za 
dodržení veškerých hygienických podmínek.   
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Stravování 
 
Pro děti je zajištěn pitný režim, dopolední i odpolední svačina a teplý oběd. Oběd bude s největší 
pravděpodobností zajištěn v restauraci U Richarda v Žebětíně (domluva s vedoucí restaurace na jídle v rámci 
menu).    

 

Jak dítě přihlásit 

 
Dítě je nutné přihlásit přes webový formulář pod sekcí jednotlivých táborů. Místo pro dítě na táboře bude 
rezervováno zálohou 1.000 Kč. Jejím provedením také rodiče souhlasí se stornovacími podmínkami uvedenými 
níže. První den konání tábora se zákonní zástupci/rodiče osobně dostaví k podpisu čestného prohlášení, 
souhlasu 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. Pro stálé klienty poskytujeme 5% slevu, při přihlášení sourozence také. 
Slevy se sčítají. 5% sleva – 3.135 Kč, 10% sleva – 2.970 Kč. Doplatek ceny bude proveden na vyzvání 
organizátora tábora, a to až po vyjasnění vládních opatření a povolení konání táborů.  

 
!!! Pokud nedojde k rozvolnění vládních opatření a možnosti konání táborů, bude záloha 
vrácena do 25.6.2021 na protiúčet, ze kterého byla placena!!!  
 
Uzávěrka přihlášek a doplatků je 18.6.2020, pokud nebude naplněna kapacita tábora dříve. 
 
Platba bude provedena převodem na účet č. 2901912014/2010 (VS 300100, do poznámky pro příjemce uveďte 
jméno dítěte). Na vyžádání bude vystavena faktura pro zaměstnavatele zákonných zástupců. 
 
V případě storna ze strany táborníka do začátku konání tábora je stornovací poplatek 1000 Kč. Pokud storno 
proběhne ze zdravotních důvodů, je nutné doložit zdravotní důvody lékařským potvrzením s razítkem 
ošetřujícího lékaře a stornovací poplatek bude účtován pouze z 50%. V případě onemocnění dítěte na táboře 
je možné vrátit poměrnou částku vynaloženou na provoz tábora (po odečtení 1000 Kč se částka vydělí 
příslušným počtem dní, které táborník na táboře stráví).  

http://www.zitanovakova.cz/

