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Příloha 2

Souhlas zákonného zástupce s programem příměstského tábora 2021
Program je nedílnou součástí závazné přihlášky na tábor pro rok 2021
Pro koho je tábor určen?
•
pro žáky naší školy, jejich sourozence a předškoláky
•
děti jsou ve skupinách, skupina je naplněna max 15 účastníky
•
skupina pracuje dle níže uvedeného harmonogramu
•
tábor realizují pedagogové školy
Program:
- turnus 16. 8. – 20. 8. 2021 – angličtina
- Nástup: budova družiny v 8.00 hodin, odchod domů v 16.00 hodin
Během dne jsou pro děti připraveny bloky sportování, vycházky s poznáváním okolí a přírody, tvořivá dílna, hravá
výuka anglického jazyka. Dopoledne jsou děti rozdělené do týmů. Odpoledne připravujeme sportovní činnosti, hry a
soutěže s ohledem na věk dětí a aktuální podmínky daného dne. Pořádáme půldenní výlet.
Tábor proběhne v prostorách školy, tělocvičny, hřiště, školní družiny včetně zahrady, v okolí školy. Stravování
zajistí školní jídelna
•
obědy, dvě svačiny denně, pitný režim po celý den
Cena tábora zahrnuje:
•
plat pedagogů, materiál pro tvořivou dílnu, psací a výtvarné potřeby, oběd, dvě svačiny denně, pitný režim,
eventuální dopravu na výlet
•
cena nezahrnuje individuální nákupy na výletu
Každý den dejte dětem s sebou: lahvičku na pití, přezůvky, sportovní obuv, vybavení podle počasí – pláštěnka nebo
čepice apod., drobné kapesné na výlet
Při všech aktivitách pedagogové poskytují dětem instrukce a informace, které je nutné dodržovat. V případě
nedodržení či nesprávného chování nebo nečekané události (např. zranění) budeme kontaktovat rodiče dítěte a
následně řešit danou situaci s nimi včetně potřebné lékařské péče. Pedagog je řádně proškolen pro práci s dětmi.
Zdravotnický dohled je zajištěn. Přihlášené děti budou při zahájení řádně seznámené s programem a časovým
harmonogramem. Budou prokazatelně poučeni o BOZP.
Pravidla: Účastník (dítě, žák)
• je povinen dbát pokynů pedagoga
• nesmí se vzdalovat z dohledu pedagoga bez jeho souhlasu
• je ohleduplný k ostatním dětem a okolí při všech aktivitách příměstského tábora
• nenosí na tábor nebezpečné či cenné předměty a předměty, které nesouvisí s náplní tábora
• mobilní telefon má u sebe na vlastní zodpovědnost
Bezpečnost
Dodržujeme zásady maximálního snížení rizika úrazů a dalších nehod. Tým vedoucích je záměrně složen
z pedagogů naší školy, kteří jsou proškoleni, znají možnosti daného prostředí, rizika nepodceňují. Ví, jak jim
předcházet a v případě neočekávané události je řešit.
Riziko úrazu
Riziko úrazu dětí na táboře nelze bohužel zcela vyloučit. Můžeme mu ale účinně předcházet:
• pečlivou přípravou programů
• neustálým dohledem pedagogů v týmu dětí
• stálým adekvátním působením pedagoga na děti
Zdravotní rizika
Na začátku příměstského tábora budete požádáni o podepsání potvrzení o bezinfekčnosti. Náš zdravotník vždy
seznamuje jednotlivé vedoucí se zdravotními omezeními dětí v dané skupině (alergie, dieta, povinné léky, omezení
zátěže) Díky tomu je dítě po celou dobu tábora pod kontrolou, zda bere včas správné léky, či dodržuje omezení daná
zdravotní způsobilostí a tím předcházíme zdravotním komplikacím.
V době konání tábora zajistíme zvýšenou hygienu požívaných prostor.
Závěr
Děkujeme za pečlivé pročtení uvedených informací dosvědčující váš zájem o bezproblémový pobyt dítěte na
příměstském táboře.

