
Masarykova základní škola a mateřská škola Nezamyslice 

1. máje 234, 79826 Nezamyslice 

tel: 582 388 120, 340 IČO:47922214  e-mail: posta@zsnezamyslice.cz web: www.zsnezamyslice.cz 

Přehled příměstských táborů (PT) - léto 2020 
 (s podporou dotace EU a spolupráce s KPŠ) - aktualizováno 19. 5. 2020 

Tábory jsou určeny pro děti 1. stupně ZŠ - 1. až. 5. ročník v daném školním roce v době od 7:00 do 17:00 (7:00 - 8:00 
příchod, 16:00 - 17:00 odchod z budovy školy). 

Všechny tábory mají zajištěnou stravu (svačina, oběd, svačina), pitný režim, pojištění, dopravu na výlety, vstupné a 
odměny v soutěžích. 

V jednom termínu (turnusu) jsou vždy 2 oddíly vždy pro 15 dětí, aby bylo v případě vhodnosti programů možno rozdělit 
děti lépe dle věku. 

Tým lektorů je složen ze zkušených pedagogů či trenérů mládeže vč. zdravotníků. 

Přihlašování možné pouze elektronicky (začátkem března již bylo možno vyzkoušet).  
Termín spuštění přihlašování: sobota 28. 3. 2020 od 6:00 do 31. 5. 2020 do 12:00. 

Platby budou spuštěny po  31.5.  stejně jako vyřizování potřebných dokumentů 

P.č. Termín Název Popis Lektoři Cena 

PT 
č. 1 

29. 6. - 3. 7. 
2020 

CIRKUS 
VE ŠKOLE 

Týden plný her, soutěží, tance - cvičení, vyrábění, malování, pohybu 
venku, odpočinku a relaxace. Čeká nás cesta za pokladem i pečení v 
kuchyňce. 
Součástí bude animační program „Cirkus bude“, celodenní výlet do 
Kroměříže - „Dětský svět“.  Pěší výlet do kina OKO Němčice n.H. 

J. Fialová,  
R. Kyseláková   

1500,- Kč 

PT 
č. 2 

29. 6. - 3. 7. 
2020 

PUTOVÁNÍ 
ZA 
ZVÍŘÁTKY 

Týden plný her, soutěží, vyrábění, malování, pohybu venku, relaxace. 
Čeká nás cesta za pokladem, návštěva bažantnice, kozí farmy. Upečeme 
si něco v kuchyňce. 
Součástí bude celodenní výlet do ZOO koutku a Dinoparku ve 
Vyškově. Pěší výlet do kina OKO Němčice n.H. 

Z. Kvintová,  
A. Kvintová        

1500,- Kč 

PT 
č. 3 

6. 7. - 10. 7. 
2020 

MLADÝ 
VĚDEC 

Prožijete týden plný her a pokusů. Naučíte se poznávat přírodu, vyrobíte 
si raketu a vyzkoušíte jaké je to být malým alchymistou. Celý týden nás 
bude provázet celotáborová sportovní hra. 
Součástí bude výlet do centra vědy v Brně a návštěva opravdového 
vědce. 

A. Lovichová,  
H. Kubíková 

1100,- Kč 

PT 
č. 4 

6. 7. - 10. 7. 
2020 

MLADÝ 
VĚDEC 

Prožijete týden plný her a pokusů. Naučíte se poznávat přírodu, vyrobíte 
si raketu a vyzkoušíte jaké je to být malým alchymistou. Celý týden nás 
bude provázet celotáborová sportovní hra. 
Součástí bude výlet do centra vědy v Brně a návštěva opravdového 
vědce. 

A. Franzová, 
J. Přibylíková 

1100,- Kč 

PT 
č. 5 

17. 8. - 21. 8. 
2020 

BAVÍME 
SE 
POHYBEM 

Týden plný soutěží, her, sportu, také odpočinku a relaxace. Naučíte se 
také poznávat přírodu a různé sporty. Celý týden nás bude provázet 
celotáborová sportovní hra. 
Součástí bude turistický výlet lesem s návštěvou muzea a vyhlídkou po 
okolí, soutěž s mapou, dále výlet s programem v lanovém centru v 
Olomouci. Navštíví nás také soutěžní florbalový trenér s interaktivním 
tréninkem. 

P. Jordán,   
Z. Pěnčíková 

1500,- Kč 

PT 
č. 6 

17. 8. - 21. 8. 
2020 

BAVÍME 
SE 
POHYBEM 

Týden plný soutěží, her, sportu, také odpočinku a relaxace. Naučíte se 
také poznávat přírodu a různé sporty. Celý týden nás bude provázet 
celotáborová sportovní hra. 
Součástí bude turistický výlet lesem s návštěvou muzea a vyhlídkou po 
okolí, soutěž s mapou, dále výlet s programem v lanovém centru v 
Olomouci. Navštíví nás také soutěžní florbalový trenér s interaktivním 
tréninkem. 

C. Dočkalová,  
Z. Dočkalová     

1500,- Kč 

Za tým lektorů: Mgr. Petr Jordán, ředitel školy (tel. 727 98 98 68) 


