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Jarní prázdniny se SVČ - příměstský tábor 25. 2. – 1. 3. 2019 – informace
Nemáte program na jarní prázdniny pro Vaše dítě? Chce Vaše dítě prožít zajímavě dny prázdnin
s kamarády? Chce se dozvědět a naučit něco nového? Právě Vám nabízíme program příměstského tábora.
Od pondělí 25. 2. do pátku 1. 3. 2019 jsme připravili zajímavý program. Přihlášky odevzdejte a poplatek uhraďte
nejpozději do středy 13. 2. 2019 v sekretariátu školy (přihlášku oddělte a odevzdejte; informaci si nechejte doma).
Přihláška se stane závaznou po jejím uhrazení. Zájemci budou přijímáni podle pořadí zaplacení do naplnění
maximálního počtu účastníků u konkrétní aktivity. Přihlášky jsou závazné, vrácení poplatku bude možné jen
ze závažných důvodů (např. nemoc, úraz). V případě zájmu zatrhněte variantu ANO u konkrétní činnosti
v přihlášce. 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. Stravování je vlastní (v pondělí a ve čtvrtek mohou jít děti na oběd do Jídelny Šefrhans
v doprovodu pedagoga) – jídlo a pití na celý program s sebou, příp. vhodné kapesné.
Pondělí 25. 2. 2019
Zábavný den s návštěvou solné jeskyně nebo s rukodělnou dílnou – zábavný program se střelbou ze vzduchovky,
luku a foukaček; vycházka do solné jeskyně na Vískách (13,00 – 15,00 hod.) nebo rukodělná dílna (děti, které
nepůjdou do solné jeskyně můžou zůstat ve škole na rukodělnou dílnu); sraz před ZŠ v 8,00 hodin, návrat k ZŠ v 15
hodin; max. 20 dětí
Růžena Kaprová, Stanislava Fialová
Poplatek (bez stravování) 100,- Kč.
Úterý 26. 2. 2019
ZOO Plzeň – výlet autobusem do ZOO v Plzni – prohlídka ZOO, sraz před ZŠ v 8,00 hodin, návrat do 15,00 hodin k ZŠ;
vhodné oblečení, obuv a pláštěnku s sebou; max. 25 dětí
Aleš Brandtlík, Soňa Trnková
Poplatek (doprava autobusem, vstupné; bez stravování) 200,- Kč.
Středa 27. 2. 2019
Království železnic Praha – výlet vlakem do Prahy do Království železnic - prohlídka expozice obří modelové
železnice zobrazující jednotlivé kraje Česka (www.kralovstvi-zeleznic.cz); sraz před ZŠ v 8,00 hodin, návrat do 16,45
hodin k ZŠ; max. 20 dětí
Petr Hubka, Leona Vozková, Helena Winkelhöferová
Poplatek (doprava vlakem, vstupné; bez stravování) 350,- Kč.
Čtvrtek 28. 2. 2019
Den s florbalem a Bádáníčkem – program složený ze sportovních aktivit zaměřených nejen na florbal a
ze zábavných pokusů a aktivit pro děti (Bádáníčko); sraz před ZŠ v 8,00, ukončení v 15,00 v ZŠ; max. 20 dětí
Jakub Hubka, Martina Hubková
Poplatek (bez stravování) 100,- Kč.
Pátek 1. 3. 2019
Techmanie Plzeň – návštěva plzeňské Techmanie; sraz před ZŠ v 8,00, návrat k ZŠ v 15,00 hodin; max. 25 dětí
Leona Vozková, Monika Pašková
Poplatek (vstupné, doprava autobusem; bez stravování) 250,- Kč.
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Přihláška
Jméno a příjmení dítěte, škola a třída: ….…………………………………………………………………………………………………
Datum narození dítěte: ………………………………………………………………………..
Adresa: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
Jméno a příjmení zákonného zástupce: ……………………………………………………………………………………………………
Tel.kontakt a e-mail na zákonného zástupce :………………………………………………………………………………………….
Důležité informace (zdrav. potíže atd.):……………………………………………………………………………………………………
Dítě bude odcházet samostatně / bude vyzvednuto rodičem ve stanovený čas (nehodící se variantu
škrtněte).
Dávám svůj souhlas Středisku volného času při Masarykově základní škole Horní Bříza k tomu, aby zpracovávalo a evidovalo osobní údaje a osobní citlivé
údaje mého dítěte a kontakty (e-mail) na zákonného zástupce uvedené v této přihlášce ve smyslu všech ustanovení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně
osobních údajů v platném znění a Evropského nařízení ke GDPR. Svůj souhlas poskytuji pro účely vedení povinné dokumentace SVČ podle zákona č.
561/2004 Sb., školského zákona v platném znění, vedení nezbytné zdravotní dokumentace, zveřejňování fotografií mého dítěte v propagačních
materiálech SVČ, včetně internetových stránek školy a pro jiné účely související s běžných chodem SVČ. Souhlas se zpracováním a evidováním osobních
údajů poskytuji na období 10 let a na zákonem stanovenou dobu, po kterou se tato dokumentace na škole povinně archivuje. V případě fotografií, video a
audiozáznamů pro potřeby kroniky a archivu školy na dobu neurčitou. Byl jsem poučen o právech podle zákona č. 101/2000 Sb. a Evropského nařízení ke
GDPR.

U vybrané aktivity zakroužkujte ANO.
Pokud Vaše dítě půjde v pondělí nebo ve čtvrtek na oběd do Jídelny Šefrhans, označte tuto skutečnost
zakroužkováním ANO a vybavte své dítě v tento den kapesným na zakoupení jídla – max. 100,- Kč (cena
oběda není zahrnuta v poplatku).
Přihlašuji svého syna / svoji dceru na:
Pondělí 25. 2. 2019 Zábavný den s návštěvou solné jeskyně/s rukodělnou dílnou
(půjde do solné jeskyně ANO NE; půjde na oběd do restaurace ANO NE)

100,- Kč.

ANO NE

Úterý 26. 2. 2019 - ZOO Plzeň

200,- Kč

ANO NE

Středa 27. 2. 2019 - Království železnic Praha

350,- Kč

ANO NE

Čtvrtek 28. 2. 2019 - Den s florbalem a Bádáníčkem
(půjde na oběd do restaurace ANO NE)

100,- Kč

ANO NE

Pátek 1. 3. 2019 - Techmanie Plzeň

250,- Kč

ANO NE

Poplatek celkem: ……………………… Kč
Datum a podpis rodičů: ……………………………………………………………………………………………………………………………
Datum přijetí přihlášky (vyplní SVČ): …………………………… 2019 Pořadí přijetí přihlášky: ………………………….

