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INFORMACE A POKYNY 
 

Termín a místo konání tábora 
 
11. - 15. července 2022, budova ZŠ Otevřená v Žebětíně a blízké okolí  
 
 
Organizace tábora 
 
Discovery English Day Camp – Around the World je pětidenní příměstský tábor zaměřený na komunikaci dětí 
v anglickém jazyce a využití metody ´inquiry-based learning´, tj. objevování nových poznatků dětmi a využití 
kreativity dětí. Stejně tak jsou posilovány ´intercultural competences´ u dětí, tj. mezikulturní kompetence.  
Tento tábor je primárně zaměřen na objevování kultury, historie nebo dalších zásadních poznatků o vybrané 
zemi nebo zemích.  
 
Tábor je určen pro děti od 5 do 15 let, jeho maximální kapacita je 26 dětí, a je veden erudovanými lektory, kteří 
také zodpovídají za kvalitní program. Řízená činnost probíhá od 8:15 do 16:00, ráno se děti 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. Poslední den tábora děti prezentují projekty rodičům a přátelům. 
 
 

Jak dítě přihlásit 

 
Dítě je nutné přihlásit přes webový formulář pod sekcí jednotlivých táborů. Do týdne budou zákonní zástupci 
kontaktováni a vyzváni k rezervaci místa na táboře provedením celé platby za tábor. Provedením platby 
zákonní zástupci souhlasí se stornovacími podmínkami uvedenými níže.  
 
Je nutné, aby rodiče do webové přihlášky uvedli veškeré zdravotní problémy dítěte a dietní omezení. 
 

 

Platby a stornovací podmínky 

 
Cena tábora za jedno dítě je 3 990 Kč. Pro stálé klienty a pro přihlášené sourozence poskytujeme 5% slevu – 
3 790 Kč. Slevy se nesčítají. V ceně tábora je zahrnut pronájem školy, teplé jídlo v restauraci U Richarda, dvě 
svačiny, pitný režim, náklady na přítomnost erudovaných lektorů s připraveným bohatým programem, výtvarné 
pomůcky a odměny pro děti.  
 
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. 
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V případě storna ze strany táborníka do začátku konání tábora je stornovací poplatek 1500 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).  
 
Pokud se tábor nenaplní na minimální počet 16 dětí do konce dubna, bude celá platba vrácena na protiúčet, 
ze kterého byla provedena. 
 
 
 

Program 
 
Děti budou dle věku a předpokládané úrovně jazykových dovedností rozděleny do tří skupin (dle počtu 
přihlášených dětí, max. počet ve skupině 12 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 pátek odpoledne bude pro rodiče konat v budově 
prezentace projektů vytvořených dětmi, a to za dodržení veškerých hygienických podmínek.   
 
Děti si na tábor budou nosit baťůžky s lahví na pití, pouzdrem s psacími potřebami a pastelkami, přezůvkami a 
pláštěnkou. 

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