
Příměstský tábor 2019 

 
O letních prázdninách 2019 bude pro Vaše děti opět připraven příměstský tábor v Liběchově. S využitím 

dotace z programu podpory zaměstnanosti jej pořádá město Liběchov ve spolupráci s místní základní a 

mateřskou školou, která zajistí dohled na táboře. Tábor je určen dětem z Liběchova, Ješovic a blízkého okolí 

(Želízy, Tupadly, Dolní Zimoř, Vidim, Medonosy). 

 

Tábor bude probíhat v době od 1. července do 30. srpna 2019,  

ve všedních dnech vždy od 7.30 do 16.00 

 

Je určen pro věkovou kategorii předškoláků (budoucích prvňáčků) a pro děti z prvního stupně základní 

školy. Kapacita tábora je 14 dětí.  

 

Program bude zaměřen na různá témata z oblasti přírodovědy, vesmíru, nauky o zdraví apod. Děti se budou 

scházet v budově Základní a mateřské školy. 

 

Tábor je zdarma, rodiče platí pouze obědy a při výletech uhradí svým dětem dopravu a vstupné. 

 

Svačiny si děti donesou z domova podle svých zvyklostí, stejně tak lahev s pitím na výlety musí mít vlastní. 

Při pobytu v budově školy, bude pitný režim zajištěn. 

 

Přihlášky se odevzdávají na Městském úřadu Liběchov, kde bude tento formulář k dispozici. Rodiče dětí 

navštěvujících ZŠ a MŠ Liběchov obdrží přihlášku přímo ve škole. 

 

Podmínky dotace, z níž je tábor financován, stanovují, že pro každé dítě využívající služeb v rámci projektu 

bude písemně doloženo, že oba rodiče (resp. jiné osoby pečující o dítě ve společné domácnosti) jsou 

zaměstnaní nebo vykonávají podnikatelskou činnost, nebo v případě nezaměstnanosti si zaměstnání aktivně 

hledají, jsou zapojeni v procesu vzdělávání či rekvalifikace. Osoby pečující o dítě budou uvedeny v 

přihlášce dítěte. V případě střídavé péče stačí uvést údaje pro jednu z domácností. 

 

Spolu s přihláškou rodič doloží následující doklady: 

- zaměstnaný rodič doloží potvrzení zaměstnavatele o pracovním poměru (pracovní smlouva, DPP, DPČ) s 

uvedením doby trvání pracovního poměru; OSVČ doloží potvrzení ČSSZ o úhradě odvodů na sociální 

pojištění; 

- nezaměstnaný rodič (případně jiná pečující osoba) doloží potvrzení z ÚP ČR o tom, že je veden v evidenci 

uchazečů o zaměstnání (popř. potvrzení od pomáhající organizace); osoby v procesu vzdělávání doloží 

potvrzení o studiu; 

- osoby absolvující rekvalifikační kurz doloží potvrzení o účasti na rekvalifikačním kurzu a 

certifikát/potvrzení o jeho úspěšném ukončení, pokud byl kurz ukončen v době konání projektu. 

Přihlášky se přijímají až do naplnění kapacity tábora 


