Masarykova základní škola Horní Bříza,
okres Plzeň-sever, příspěvková organizace

Středisko volného času
Tř. 1 .máje 210, 330 12 Horní Bříza
Telefon: 377 333 801, Mobil: 722 104 553
e-mail: sekretariat@zshornibriza.cz
www.zshornibriza.cz

Příměstský tábor 25. – 29. 8. 2014 – informace a přihláška
Nemáte program na poslední prázdninový týden pro Vaše dítě? Máte problém s hlídáním dětí? Chce Vaše dítě prožít zajímavě
poslední dny prázdnin s kamarády? Chce se dozvědět a naučit něco nového? Právě Vám nabízíme program příměstského tábora.
Od pondělí 25. 8. do pátku 29. srpna 2014 jsme od 8,00 do 15,00 hodin připravili zajímavý program. Oběd je pro účastníky
zajištěn (pokud není uvedeno jinak) ve školní jídelně za běžnou cenu (tj. 22 – 26,- Kč) a bude uhrazen obvyklým způsobem, tak
jako v průběhu šk.roku.
Přihlášky odevzdejte nejpozději do středy 20. 8. 2014 v sekretariátu školy (lze i elektronicky na e-mail sekretariat@zshornibriza.cz
nebo telefonicky na tel. 722 104 553 – od 18. do 20. 8. – písemnou přihlášku s podpisem rodičů předají děti a poplatek uhradí
nejpozději v konkrétní den příslušnému pedagogovi). V případě zájmu zatrhněte variantu ANO u konkrétní činnosti. Pokud bude
malý zájem, budete informováni o zrušení konkrétní aktivity, příp. o náhradním programu. V případě obsazení míst budete také
informováni. Sraz dětí bude v 8,00 (pokud není uvedeno jinak) před hlavním vchodem ZŠ.

Jméno a příjmení dítěte, škola a třída: …………………………………………………………………………………………………..
Adresa: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Tel.kontakt a e-mail na rodiče:…………………………………………………………………………………………………………………
Důležité informace (zdrav.potíže atd.):…………………………………………………………………………………………………..
Datum a podpis rodičů: ……………………………………………………………………………………………………………………………
Datum přijetí přihlášky (vyplní SVČ): …………………………… 2014
Pondělí 25. 8. 2014
Keramická dílna – práce s keramickou hlínou, odpočinkové aktivity; max. 20 dětí
Monika Pašková, Irena Zemanová
Poplatek (nezahrnuje oběd) 100,- Kč. Pracovní oděv s sebou. Přihlašuji svoje dítě ANO

NE.

Úterý 26. 8. 2014
Kreativní dílna –různé výtvarné techniky, výroba dárkových předmětů, odpočinkové aktivity; max. 20 dětí
Monika Pašková, Irena Zemanová
Poplatek (nezahrnuje oběd) 100,- Kč. Přihlašuji svoje dítě ANO
NE.

Středa 27. 8. 2014
Manětín, Rabštejn nad Střelou – prohlídka zámku v Manětíně a vycházka po naučné stezce v Rabštejně nad Střelou;
autobusem (bez oběda, svačinu s sebou), sraz před ZŠ v 8,00, návrat do 15,00 hodin k ZŠ, max. 25 dětí
Aleš Brandtlík, Soňa Trnková
Poplatek (vstupné, doprava; bez stravování) 200,- Kč. Přihlašuji svoje dítě ANO
NE.

Čtvrtek 28. 8. 2014
Radyně, Starý Plzenec – návštěva zříceniny hradu Radyně a vycházka po naučné stezce v okolí Starého Plzence
(Andrejšky, rotunda, Hůrka atd.); sraz před ZŠ v 6,45, návrat do 15 hodin k ZŠ (vlakem); max. 25 dětí
Petr Hubka, Ludmila Králová
Poplatek (vstupné, doprava; bez stravování) 120,- Kč.
Přihlašuji svoje dítě ANO
NE.
Pátek 29. 8. 2014
Deskové hry – logické a společenské hry, vycházka do přírody
Monika Pašková
Poplatek (nezahrnuje oběd) 50,- Kč. Přihlašuji svoje dítě ANO

NE

