
 

1 
 

 

Projekt: PÉČE O DĚTI I. STUPNĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE SPRÁVNÍM OBVODU ORP 

POHOŘELICE III. 

Informace k příměstským táborům 2022 

 

Mohou se účastnit i děti, které nenavštěvují ZŠ a MŠ 

Vlasatice, ale jsou žáky I. stupně! 

 
Vážení rodiče, 

 

prosím, nejdříve si pozorně přečtěte tento dokument. Všechny potřebné přílohy jsou ke 

stažení na www.zvlasatice.cz 

 

Opět realizujeme s Městem Pohořelice v období letních prázdnin PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR pro 

žáky I. stupně základní školy (účastnit se mohou také žáci, kteří nenavštěvují naši základní 

školu).  Příměstský tábor je spolufinancován z projektu Péče o děti I. stupně základní školy ve 

správním obvodu ORP Pohořelice III, který je spolufinancován z prostředků Evropské unie, 

Evropského sociálního fondu. 

 

Příměstský tábor je službou pro rodiče žáků I. stupně základní školy, která jim má napomoci 

v jejich uplatnění na trhu práce. Služba je určena pro rodiče, kteří splňují vazbu na trh práce 

a to:  

✓ jsou zaměstnaní (pracovní smlouva na dobu určitou či neurčitou, DPČ, DPP), 

✓ jsou evidování na úřadu práce, 

✓ jsou v procesu vzdělávání či rekvalifikace, 

✓ jsou OSVČ,  

✓ případně jsou na mateřské/rodičovské dovolené (v tomto případě ale musejí splňovat 

podmínku, že mají uzavřenou a nepřerušenou pracovní smlouvu, nebo jsou OSVČ – 

není přerušená živnost). 

Tuto skutečnost musí splňovat oba rodiče dítěte, kteří spolu žijí ve společné domácnosti. 

V případě rodiče samoživitele dokládá splnění podmínky vazby na trh práce pouze tento 

rodič. 

 

Vazbu na trh práce dokládá rodič před nástupem dítěte na tento tábor. Datum potvrzení 

o vazbě rodiče na trh práce nesmí být starší víc jako  6 měsíc před konáním daného 

příměstského táboru.  
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Potvrzení o vazbě na trh práce vydává v případě: 

Rodič má pracovní smlouvu/DPČ/DPP Zaměstnavatel – potvrdí formulář 

Rodič je OSVČ ČSSZ – rodič odešle na ČSSZ žádost o 

vystavení potvrzení, že je v evidenci ČSSZ 

od určitého data doposud 

Rodič je evidován na ÚP ÚP potvrdí rodiči formulář, toto potvrzení 

musí obsahovat, že je od určitého data 

doposud rodič v evidenci ÚP 

Rodič je na mateřské/ rodičovské dovolené Zaměstnavatel – potvrdí, že má rodič 

platnou pracovní smlouvu 

ČSSZ –potvrdí, že je rodič v evidenci ČSSZ 

doposud. 

 

ORGANIZACE PŘÍMĚSTKÉHO TÁBORA: 

Příměstský tábor se koná v týdenních turnusech – pondělí až pátek (pokud není v daný den 

svátek) – od 7 hodin do 17 hodin. 

Rodiče od 7 do 8 hodin přivedou děti na příměstský tábor do budovy základní školy a od 16 

do 17 hodin si mohou děti vyzvednout. Po písemné dohodě s vedoucí tábora může dítě 

odcházet i samo.  

 

Cena příměstského tábora 

Z projektu jsou hrazeny mzdy pro pečující osoby (vedoucí příměstských táborů), drobné 

pomůcky pro činností dětí během tábora a animační program realizovaný v rámci každého 

turnusu. Toto rodiče nehradí, dětem je poskytnuto ZDARMA. 

Rodiče přispívají v rámci ceny za příměstský tábor na stravu dětí, výlety a případně na 

nadstandardní potřeby, které by byly během příměstského tábora pro děti zapotřebí. 

 

DOTOVANÁ CENA PŘÍMĚSTSKÉHO TÁBORA JE TEDY CELKEM 240KČ/ 1. turnus za 

stravu  

a 400KČ/ 2. turnus za stravu. 

 

Povinné podklady 

Vzhledem ke skutečnosti, že je příměstský tábor dotován z evropského projektu, je s jeho 

organizací a zajištěním spojená vyšší administrace. Rodiče musejí počítat s tím, že je nutné 

při přihlášení dítěte na příměstský tábor podepsat a doložit tyto dokumenty: 

 

 

➢ přihláška dítěte na příměstský tábor – POZOR!!!!!!! PODPIS OBOU RODIČŮ NA 

PŘEDNÍ STRANĚ 

➢ uzavřít s Městem Pohořelice (příjemcem dotace) smlouvu o poskytnutí služby 

příměstský tábor – VYPSANÁ BUDE 2x 

➢ podepsat monitorovací list podpořené osoby – bez dat vyplňuje a podepisuje ten rodič, 

který zároveň podepsal smlouvu 
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➢  doložit aktuální potvrzení rodiče o vazbě na trh práce – pokud dítě navštěvuje ranní 

klub (družinku), nemusí zákonný zástupce dokládat žádné potvrzení o vazbě na trh 

práce, pokud se u něj od září nic nezměnilo. 

➢ VŠECHNY VYPLNĚNÉ DOKUMENTY PŘINÉST DO ŘEDITELNY ZÁKLADNÍ 

ŠKOLY NEJPOZDĚJI do 15. 6. 2021. 

 

Případné dotazy směřujte na marcela.mikelova@zsvlasatice.cz 

 

 

 

Mgr. Marcela Mikelová, ředitelka 

 

 


