
Základní škola Josefa Kajetána Tyla a Mateřská škola Písek, Tylova 2391 
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NEJEN PRO ŽÁKY NAŠÍ ŠKOLY!!! 

 se zaměřením na sportovní (pohybové aktivity) nebo kreativní činnost 

 sportovní tábor pro věk 7-18 let (po absolvování 1. třídy) 

 kreativní tábor pro věk 5-18 let 

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

 dozor zkušených pracovníků s pedagogickou praxí  

 termíny vždy PO-PÁ: 12.7.2021 – 16.7.2021     sport (po ukončení 1.třídy) 
                                         26.7.2021 – 30.7.2021       kreativita, téma : Z pohádky do pohádky 
                                           2.8.2021 –   6.8.2021        kreativita, téma : Začarovaný les 
                                         16.8.2021 – 20.8.2021        kreativita + sport, téma : Vikingové 
 

 Rodiče mohou své děti přihlásit na jednotlivé dny nebo celý týden (tyto přihlášky budou 
upřednostněny) 

 Cena: 380,-Kč/den (při účasti jen v některých dnech) nebo 1.700,- Kč/týden. 

 V ceně je stravování v naší školní jídelně (svačina, oběd, svačina, celodenní pitný režim), využití 
sportovních a dalších prostor školy a školního areálu. 

 Program dne: 
7,30 – 8,00  rodiče vodí děti do areálu školy 
8,00 – 9,30 zahájení sportovního a kreativního programu 
9,30 – 10.00 svačina 
10,00 –12,00 pokračování ve sportovním nebo kreativním programu 
12,00 – 13,00 oběd a polední pauza – lehká aktivita 
13,00 – 15,00 vycházky, kreativní činnost sportovní hry, soutěže. 
15,00 – 15,30 svačina 
15,30  - 17,00 pobyt venku 
 

 Program se přizpůsobuje počasí, věku a schopnostem dětí. V případě špatného počasí budu děti 
v budově školy mít k dispozici deskové hry, stolní tenis, kreslící potřeby a další vybavení školy. 

 nabídka ukázek sportu: badminton, líný tenis (soft tenis), fotbal, florbal, stolní tenis, házená, frisbee 

(létající talíře), ringo (házení kroužkem přes síť), švihadla, obruče, kuželky atd. 

 nabídka kreativní činnosti: drátkování, malování na sklo, malování na plátno a další látky, FIMO, 

keramika, modelování… 

 Pitný režim zajištěn během celého dne. Děti si přinesou svoji PET láhev s možností doplnění tekutin. 

 Vlastní přezůvky v případě špatného počasí k pohybu po škole a ve školní družině nutné. 

 Pokud není dítě nahlášeno na celý týden a chtělo by pokračovat, je nutno nahlásit emailem nebo tel. 
min. 1 den předem a doplatit, aby mohlo být zajištěno stravování následující den. 

 Upozorňujeme na možnost příspěvku na sportovní tábor některých zdravotních pojišťoven.  

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

mailto:alena.maruskova@zstylova.cz


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

Termín pro odevzdání přihlášky a úhradu úplaty je nejdéle do 30.4.2021, v případě naplnění kapacity rozhoduje 
datum odevzdání přihlášky a včasné uhrazení poplatku 

 
Platba na účet číslo: 1012040899 kód 5500,  částka 380,-Kč za jednotlivé dny nebo za celek 1700,-Kč. 
Pro identifikaci ve zprávě pro příjemce uveďte jméno dítěte. 
Při zrušení závazné přihlášky se počítá storno poplatek 500,-Kč. 
 
Před nástupem musí zákonní zástupci odevzdat: prohlášení o bezinfekčnosti 
https://www.zstylova.cz/?dokumenty=14099, zápisní lístek (aktualizace kontaktů, podrobnosti příchodu a odchodu) 
https://www.zstylova.cz/?dokumenty=14100, kopii posudku zdravotní způsobilosti (vystavuje ošetřující lékař za poplatek, 
platnost 2 roky, i pro potřebu jiných táborů a zotavovacích akcí) a kopii kartičky zdravotní pojišťovny. Kopie 
obou budou zákonným zástupcům po ukončení letního příměstského tábora vráceny. Bez těchto dokumentů 
nemůže být dítě do programu zařazeno. Škola má jako pořadatel příměstského tábora pojištěnu odpovědnost 
za způsobené škody (tedy i úrazy účastníků), nicméně vlastní úrazové pojištění dětí u podobných akcí lze vždy 
doporučit. 
Příměstský tábor se uskuteční při minimálním počtu 10 dětí.  
 
Jméno dítěte:  
 
Datum narození: 
 
Škola: 
 
Adresa bydliště: 
 
Kontakt na zákonné zástupce (mobilní telefon + e-mail) pro řešení administrace přihlášky. 
 
 
Termín (zaškrtněte celý týden či uveďte jednotlivé dny): 
SPORT (po ukončení 1.třídy): 12.7.2021 - 16.7.2021                                            jednotlivé dny 
KREATIVITA:     26.7.2021 - 30.7.2021, 2.8.2021 – 6.8.2021       jednotlivé dny: 
KREATIVITA + SPORT:   16.8.2021 – 20.8.2021                                            jednotlivé dny: 
 

Základní škola Josefa Kajetána Tyla a Mateřská škola Písek (dále jen „správce“) zpracovává uvedené osobní údaje v přihlášce 
v souladu s platnými a účinnými právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů, a to na základě článku 6 odst. 1 písm. b) nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně osobních údajů. Osobní údaje o zdravotním stavu, osobní údaje uvedené 
v bezinfekčnosti a v posudku o zdravotní způsobilosti zpracovává správce na základě 6 dost. 1 písm. c) a d) nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně osobních údajů. 

Správce činí, v souladu s článkem 13 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů 2016/679 a § 8 zákona  
č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, informační povinnost prostřednictvím zásad ochrany 
osobních údajů, které jsou dostupné na webových stránkách školy www.zstylova.cz v sekci Ke stažení/GDPR. 

Svým podpisem potvrzuji, že mi byly poskytnuty informace o zpracování mých osobních údajů a údajů mého dítěte ve smyslu 
čl. 13 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů 2016/679 a § 8 zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění 
pozdějších předpisů, zveřejněné správcem způsobem uvedeným výše. 

Beru tímto také na vědomí, že pořizování reportážních fotografií z činnosti Správce podléhá zákonu č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“) a je s nimi nakládáno v souladu s tímto zákonem. Rovněž berete na vědomí, že 
Správce může umístit na své oficiální internetové stránky nebo školního časopisu fotografie z příměstských táborů, aby prezentoval 
svou činnost. Toto činí na základě článku 6 dost. 1 písm. f) GDPR a rovněž v souladu s OZ. Fotografie jsou většinou hromadné či 
reportážní a nejsou opatřeny nepřiměřenou identifikací vyfocených osob. V případě, že si výše uvedené nebudete přát, je možné 
kontaktovat Správce způsobem uvedeným v sekci „Jste oprávněni uplatnit svá práva následujícím způsobem“, nebo přímo na místě při 
konání akce. 

 
Podpis zákonných zástupců dítěte:      Datum podpisu: 
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