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Základní škola Josefa Kajetána Tyla a Mateřská škola Písek, Tylova 2391 

NEJEN PRO ŽÁKY NAŠÍ ŠKOLY !!! 

 se zaměřením na sportovní (pohybové aktivity) nebo kreativní činnost dětí      

(drátkování, modelování, malování na plátno, sklo, látky, FIMO) podle věku 5-18 let 

 od 7:30 hod. do 17:00 hod. (9,5 hodiny denně) 

 dozor zkušených pracovníků s pedagogickou praxí 

 sportovní program dle počasí , věku, schopností a počtu dětí (venkovní hřiště a areál školy, tělocvičny, 

třídy). K dispozici je veškeré sportovní i ostatní vybavení školy  

 

 termíny vždy PO-PÁ: 15.7.2019 – 19.7.2019     sport – kreativita téma : řecké báje a pověsti 

                                         22.7.2019 – 26.7.2019     kreativita              téma : světoví detektivové 

                                         29.7.2019 –   2.8.2019      sport 

                                         19.8.2019 –  23.8.2019    kreativita              téma : indiánské léto    

 

 cena: 350,-Kč/den(při účasti jen v některých dnech)  nebo 1.600,-Kč /týden  

 

 rodiče mohou své děti přihlásit na jednotlivé dny nebo celý týden (přednostně) 

 v ceně je stravování v naší školní jídelně (svačina, oběd, svačina, celodenní pitný režim), využití 

sportovních a dalších prostor školy a školního areálu. 

 přihlášku lze stáhnout a další podrobnosti najít na webu školy www.zstylova.cz 

 další informace a zaslání přihlášky:Alena Marušková,alena.maruskova@zstylova.cz,tel:382215104/105 

 

Závazná přihláška na příměstský sportovní nebo kreativní tábor pořádaný ZŠ J.K. Tyla 

v Písku 
Odevzdat přihlášku a uhradit částku nejdéle do 30.4.2019 (v případě naplnění kapacity rozhoduje datum 

odevzdání přihlášky a včasné uhrazení poplatku) 

 Příměstský tábor se uskuteční při minimálním počtu 10 dětí. .    

 

Jméno dítěte: 

Datum narození: 

Škola:  

Adresa bydliště: 

Kontakt na rodiče (mobilní telefon + e-mail): 

 

Termín (zaškrtněte celý týden či uveďte jednotlivé dny ) 

SPORT :                             29.7.2019 – 2.8.2019                                                jednotlivé dny :   

SPORT- KREATIVITA : 15.7.2019 -  19.7.2019                                              jednotlivé dny :  

KREATIVITA :                 22.7.2019- 26.7.2019      19.8.2019 – 23.8.2019      jednotlivé dny: 
 

Zdravotní omezení, alergie, léky: 

 

Platba na účet číslo : 1012040899 kód 5500  

pro identifikaci ve zprávě pro příjemce uveďte jméno dítěte 

 

Podpis rodičů: 

 

Při zrušení závazné přihlášky se počítá storno poplatek 500,-Kč  

Před nástupem musí rodiče zaplatit celkovou cenu, odevzdat prohlášení o bezinfekčnosti a kopii posudku 

zdravotní způsobilosti, kopii zdr.kartičky a zápisový lístek, bez těchto dokumentů nemůže být dítě do programu 

zařazeno. 

 

http://www.zstylova.cz/
mailto:alena.maruskova@zstylova.cz

