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Podmínky přihlášení dítěte na Příměstský tábor pod Zvičinou pro malé děti 2022  
Adresa: Bílá Třemešná 313, 544 72                         

Tel.: 499 396 321, E-mail: info@zsbt.cz, www.zsbt.cz 

 
Projekt s názvem Příměstský tábor pod Zvičinou pro malé děti je podpořen Evropským sociálním fondem z Operačního 
programu Zaměstnanost. Evropská unie tímto podporuje pracovně aktivní rodiče (tedy rodiče zaměstnané, OSVČ, 
studují nebo evidované na úřadu - hledající si práci) dětí ve věku do 7 let k zajištění péče o děti. Pro možnosti čerpat 
podporu od Evropského sociálního fondu je třeba splnit uvedená kritéria a doložit potřebné dokumenty a potvrzení. 

 
1. Přihláška 

V případě zájmu o příměstský tábor, který je cenově zvýhodněn, je třeba vyplněnou přihlášku odevzdat vedoucí 
učitelce MŠ, příp. v kanceláři školy během provozní doby (všední den 7:00 – 15:00 hod). 

 
Přihlášku si můžete stáhnout k vytištění nebo vyzvednout přímo v MŠ. Přihláška nezakládá nárok na přijetí dítěte 
na zvýhodněný příměstský tábor. Na základě splnění podmínek a následných kritérií bude rodiči rozhodnutí o přijetí 
nebo nepřijetí sděleno. 

 
Přihlašování na příměstský tábor je možné po vyhlášení, až do 30. 6. 2022, příp. do naplnění kapacity či termínu 
samotného konání příměstského tábora. 
 
 

2. Podmínky 
 
Pro přihlášení na příměstský tábor musí být splněny tyto podmínky: 

• oba rodiče (resp. jiné osoby pečující o dítě ve společné domácnosti) splňují jedno z následujících kritérií: 
      - jsou zaměstnaní, 
      - vykonávají podnikatelskou činnost, 
      - v případě nezaměstnanosti jsou vedeni na úřadu práce a zaměstnání si aktivně hledají, 
      - jsou zapojeni v procesu vzdělávání či rekvalifikace. 

 
(V případě střídavé péče stačí uvést údaje pro jednu z domácností, kde dítě pobývá.) 
 

• územní způsobilost (tj. pracovní činnost musí být vykonávána na území České republiky), 

• pracovní činnost/vzdělávání musí probíhat po celou dobu využívání příměstského tábora. 
 

Formy prokazování pracovní aktivity/vzdělání: 
 

• zaměstnaný rodič doloží potvrzení zaměstnavatele o pracovním poměru (vč. DPP, DPČ), s uvedením doby trvání 
pracovní smlouvy, 

• osoba samostatně výdělečně činná dokládá potvrzení o registraci k důchodovému pojištění na ČSSZ, 

• nezaměstnaný rodič doloží potvrzení z úřadu práce o tom, že je veden v evidenci uchazečů o zaměstnání, 

• osoba v procesu vzdělávání doloží potvrzení o studiu, 

• osoba absolvující rekvalifikační kurz doloží potvrzení o účasti na rekvalifikačním kurzu a certifikát/potvrzení 
o jeho úspěšném ukončení, pokud kurz končil v době konání projektu (podmínkou je kurz akreditovaný v ČR 
nebo EU). 
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3. Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí 

V případě splnění podmínek pro přihlášení dítěte na příměstský tábor má pořadatel právo rozhodnout o přijetí 
nebo nepřijetí dítěte s časovým předstihem 14 dnů před konáním tábora. V případě většího počtu přihlášených dětí, 
splňující podmínky, může pořadatel rozhodnout dříve, a to na základě stanovených kritérií. 
 
Děti jsou přijímány do naplnění maximálního počtu 16 dětí pro jednu skupinu příměstského tábora. 

 
Minimální počet pro konání příměstského tábora za cenově zvýhodněných podmínek a využití podpory Evropského 
sociálního fondu je stanoven minimální počet 10 dětí na 1 skupinu. Při nenaplnění minimálního počtu dětí je pořadatel 
oprávněn tábor zrušit, na základě podmínek přidělené dotace. 
 
V případě přijetí i nepřijetí bude rodič kontaktován prostřednictvím uvedeného emailu v přihlášce. Pokud je maximální 
kapacita skupiny příměstského tábora naplněna, je dítě zařazeno do náhradníků. 

 

4. Kritéria 
 
Kritéria rozhodující pro přijetí dítěte: 

• spádovost – přednost mají děti z Bílé Třemešné a Dolní Brusnice, poté děti z ostatních obcí, 

• věk – přednost mají děti od nejmladších po nejstarší, 

• datum přijetí přihlášky, 

• naplnění kapacity tábora, 

• seznam čekatelů – tzv. náhradníci mají přednost. 
 
Na přijetí dítěte na příměstský tábor dětského klubu není právní nárok. 
 

5. Přijetí dítěte - další postup 
 
Pokud je přihlášené dítě na základě splnění podmínek a kritérií přijato je třeba dodat požadované vyplněné 
a potvrzené dokumenty do 5 dnů od potvrzení přijetí dítěte na příměstský tábor. V případě přijetí krátce před konáním 
příměstského tábora (do začátku termínu příměstského tábora zbývá méně než 5 dnů) musí být dokumenty v pořádku 
odevzdány před samotným konáním příměstského tábora. Potvrzení od zaměstnavatele, OSVČ, studiu nebo od úřadu 
práce nesmí být starší než 2 měsíce před datem konání příměstského tábora. 
 
Pokud nejsou dokumenty v pořádku a se všemi náležitostmi odevzdané v požadované lhůtě, je přijetí dítěte zrušeno 
a obsazeno čekajícím náhradníkem. 
 
Požadované dokumenty v případě přijetí dítěte: 
- Monitorovací list podpořené osoby 
- Potvrzení o pracovní aktivitě/vzdělávání/úřad práce 
- Smlouva o účasti dítě na příměstském táboře 

 
 

6. Cena příměstského tábora 
 
Dotace Evropských sociálních fondů hradí provozní náklady, personální zabezpečení, materiál a ostatní náklady. 
Příspěvek ve výši 650 Kč za 1 týden příměstského tábora (zahrnuje stravu – oběd, 2 svačiny a pití - a další materiál) je 
třeba uhradit do 10 dnů od přijetí bankovním převodem na účet 222456564/0300, příp. v hotovosti v kanceláři 
organizace. Přihlašování a odhlašování stravy se provádí nejpozději den předem do 13:00 hod. 
 
Při platbě bankou vždy uveďte: 

• variabilní symbol – přidělen školní jídelnou (jako platba stravy), nově příchozí hraďte po domluvě s účetní školy, 
• poznámku – jméno dítěte a název příměstský tábor. 

 
Podrobný program bude zaslán v týdnu před samotným konáním příměstského tábora. 

V 

 


